מפעם מישור יהודה )רחובות( וביה"ס הגבוה
למינהל כספי המובילים בתחום המינהל הכספי
ברשויות המקומיות בישראל

קורסים כספיים וכלכליים
להעצמת הרשות

2018

קורסים במינהל כספי וכלכלי
א .הכשרות מחייבות הסמכה:
 .1חשב שכר בשלטון המקומי-נפתח
 .2מנהל גבייה בשלטון המקומי -נפתח
 .3גזבר רשות מקומית – יפתח בתחילת מאי
 .4ממונה גבייה-נפתח
 5מבקר שכר  -בשיתוף משרד האוצר ,פנים-יפתח במאי
 .6מנהלי אזורי תעשייה בשיתוף משרד הכלכלה והפנים-נפתח
 .7חשב מלווה ברשות מקומית -נפתח

ב .קורסים כלכליים וכספיים :
 .8מינוף כלכלי אסטרטגי של רשות מקומית ,פרקטיקום
 .9מכרזים והתקשרויות בשנת בחירות -נפתח יפתח חדש ביוני
 .10חשבים בכירים -יפתח ביוני
 .11חשבי שכר בכיר במגזר הציבורי ובשלטון מקומי ,הסמכה-
קורס ייחודי שפותח ע"י משרד האוצר פנים ,לשכת רו"ח -מאי
 .12משפטן בשלטון המקומי בשיתוף הקריה האקדמית אונו
)אקרדיטציה לעריכת דין( -מאי

 .13נוהל תמיכות ,תמיכה בגופים ציבוריים הפועלים ברשויות
המקומיות -מאי
 .14ניתוח ובקרת תיקי השקעות
 .15בקרות וניהול סיכונים בתיקי השקעות
 .16הצגת נושא ומיומנויות פרזנטציה לגזברים
 .17הכשרת דירקטורים לחברות עירוניות  ,ממשלתיות
ותאגידים-היבטים כלכליים וכספיים -מאי
 .18קורס סוגיות משפטיות וכלכליות בניהול עיר

ג .קורסים הגדלת הכנסות הרשות:
 .19חיסכון באנרגיה ברשות המקומית ,הכנת תכנית התייעלות
טכנית לחיסכון באנרגיה כולל מדד חיסכון בשיתוף משרד
האנרגיה -הסמכה -מאי
.20הגדלת הכנסות הרשות
.21מיצוי תקציבי הרשות המקומית במשרדי ממשלה ,קורס
פרקטיקום הלכה למעשה -יפתח ב24.4.18
.22שוק ההון
.23ניהול פרויקטים כספיים

ד .העצמת עובדי המינהל הכספי:
.24קורס לעובדי אגפי הגבייה ברשות ,ניתן לתאם לכל רשות
ולכלל הרשויות.
.25העצמת המינהל הכספי -בתיאום לכל רשות.
.26מנהלות לשכת גזבר.
.27מחשבים –היבטים כספיים וכלכליים )דוגמא אקסל(

לובי

חדר אוכל

בשיתוף משרד האוצר

הכשרה מחייבת לחשבי שכר
בשלטון המקומי
לימודי תעודה והסמכה
מחזור ד'

פתיחה 8 :פברואר 2018
רקע ומטרות
מפעם מישור יהודה ,בשיתוף משרד הפנים ובהנחיית משרד האוצר פיתח הכשרה מתקדמת לחשב שכר
בכיר ברשות המקומית..

ההכשרה נועדה:
• לספק לחשב השכר ,את השלמת הידע והמיומנויות ,המהווים את ארגז הכלים המקצועי
בעבודתו.
• לספק לחשב השכר הזדמנויות להתנסות ברמה המעשית במטלות המרכזיות בתפקידו.
• לאפשר לחשב השכר להיעזר ולהיוועץ באנשי מקצוע בעלי בקיאות וניסיון רבים בתפקיד.

משרד הפנים מחייב את ההכשרה כהכשרה מחייבת לכלל חשבי
השכר ברשויות המקומיות.
תכנים מרכזיים
ההכשרה תתנהל בשני צירים מרכזיים ותעסוק בתכנים הבאים:
ציר מקצועי

-

-

דיני עבודה ויחסי עבודה ברשויות
המקומיות
מרכיבי שכר העובדים וחישובם
)כולל התייחסות לנושאים כגון :מס הכנסה,
ביטוח לאומי ,פנסיה וכיו"ב(
פיתוח מנגנוני עבודה עם הגופים
הרלוונטיים לנושא השכר במגזר הציבורי
ביצוע בקרות פנימיות על נושא השכר

-

ציר ניהולי
מבנה הרשות המקומית ותפקידו של
חשב השכר בה
בניית תוכניות עבודה וניהול פרויקטים
מיומנוית תקשורת ועבודה בממשקים
ניהול העובדים והמשאב האנושי
קבלת החלטות
שיפור השירות לעובדים במגזר הציבורי
הסכמי שכר וחריגות
גמלאות

בשיתוף משרד האוצר
תוספת שכר ענפית בגובה של עשרה אחוזים מהשכר המשולב של:
חשבי שכר -עובדים שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של עובדי המעסיק שבמועד
חתימת ההסכם הם בעלי תעודת חשב שכר מוכרת.
בהכשרה ישולבו הרצאות פרונטאליות ,סדנאות ו -ההתנסות מעשית.
אוכלוסיית היעד:
חשבי שכר ,חשבים ,חשבי שכר בתאגידים וחברות כלכליות

מסגרת ההכשרה
ימי לימוד:
מועד פתיחה:
מקום הלימודים:
דרישות אקדמיות:
דרישות קדם:
רכז אקדמי:

ימי חמישי ,אחת לשבוע )כ –  8שעות למפגש .סה"כ כ –  200שעות(.
. 8.2.2018
מפעם מישור יהודה – "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
נוכחות  85%מהיקף ההכשרה ,עמידה במטלות והגשת עבודה מסכמת.
חשב שכר בפועל ברשות מקומית
מר שמואל נחמני

בסיום הקורס תוענק תעודה בחתימת משרד הפנים והמפעם לעומדים בדרישות הקורס..
עלות למשתתף₪ 8,200 :
בדבר פרטים נוספים צור קשר 08-9466565 , 08-9470066

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

בשיתוף משרד האוצר
לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס הכשרה מחייבת חשב שכר מחזור ד'
פרטי הקורס
שם הקורס :הכשרה מחייבת חשב שכר
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים25 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 8,200 :
נא למלא בכתב יד ברור

פרטי הנרשם
נא למלא  9ספרות

ת.ז

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית___________________________ :
טל' בעבודה_____________________ :

טל' נייד____________________________ :

דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום :המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :

 התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

__________________
חתימת גזבר

________________

___________________

חתימת ראש רשות

חתימת התלמיד

הכשרה מחייבת למנהלי גבייה
בשלטון המקומי
לימודי תעודה והסמכה -ה'
פתיחה 19 :מרץ 2018
רקע

מפעם מישור יהודה ,בשיתוף משרד הפנים ,פיתחו הכשרה עבור מנהלי גבייה ברשות המקומית .ההכשרה מיועדת
למנהלי מחלקות הגבייה ,מנהלי הכנסות ,ומנהלי האכיפה ברשויות המקומיות.
ההכשרה נועדה לספק לבעלי תפקידים אלו:
• את השלמת הידע והמיומנויות ,המהווים את ארגז הכלים המקצועי בעבודתם.
• הזדמנויות להתנסות ברמה המעשית במטלות המרכזיות בתפקידם.
• אפשרות להיעזר ולהיוועץ באנשי מקצוע בעלי בקיאות וניסיון רבים בתפקידים אלו.

משרד הפנים מחייב את מנהלי גבייה לעבור הכשרה מחוייבת
למנהלי גבייה בשלטון המקומי.
תכנים מרכזיים
ההכשרה תתנהל בשני צירים מרכזיים ותעסוק בתכנים הבאים:
ציר ניהולי
ציר מקצועי
 המקורות החוקיים והמשפטיים לפעילותבתחום הגבייה ברשות.
 הכרת התפקיד "מנהל הגבייה" ברשותהמקומית
 המנגנונים והתהליכים המרכזיים בתחוםגבייה ,הקיימים ברשויות מקומיות .
מבואות
 הגדלת הכנסות הרשות – העמקת גבייהוהרחבת שדות מס.
 מבנה הרשות המקומית עבודת מנהל הגבייה מערכות מידע מרכזיות בעבודת מנהלהגבייה
ניהול
השומה

-

חוקים ותקנות בנושא השומה
מדידה וסיווג נכסים
שיטות חישוב ועריכת חישובים על פי תקנות
חוק תכנון ובנייה וממשק עם מחלקת

 מיומנויות תקשורת וניהול מערכות יחסיגומלין
 -עמידה מול קהל והעברת מסרים אפקטיבית

ניהול
הגבייה

ניהול
האכיפה

ההנדסה
 רפורמת התיאגוד – עבודה עם תאגידיהמים והביוב
 עבודה בממשקים עם גורמים נותני שירותברשות

 -ניהול העובדים והמשאב האנושי

 -ניתוח דוחות ומאזנים

 -בניית תוכניות עבודה וניהול פרויקטים

 חוקים ,תקנות ונהלים בתחום אכיפתהגבייה

 -ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

 -תהליך האכיפה וטיפול בחיוב לפי סוגיו

 -שיפור השירות במגזר הציבורי

 קבלת החלטות -התמודדות עם שחיקה ולחצים

בהכשרה ישולבו הרצאות פרונטאליות ,סדנאות ו -ההתנסות מעשית..
מסגרת ההכשרה
ימי לימוד :ימי שני אחת לשבוע ) 8שעות למפגש .סה"כ  25מפגשים כ –  200שעות(.
בין השעות  09:00-15:30החל  19מרץ 2018
מקום הלימודים:
דרישות אקדמיות:
רכז אקדמי:
רכז ומנהל התכנית :

מפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
נוכחות  85%מהיקף ההכשרה ,עמידה במטלות והגשת עבודה מסכמת.
עו"ד מוטי בר לב
מר דרור זקס

בסיום הקורס תוענק תעודה בחתימת משרד הפנים והמפעם לעומדים בדרישות הקורס.
עלות למשתתף)8,200 :את השיק יש לרשום לפקודת עיריית רחובות מפעם(

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למפעם או במייל office@mafammy.co.il:

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066

הנדון :הכשרה מחייבת למנהלי גבייה -מחזור ה'
פרטי הקורס
שם הקורס :קורס הכשרה מחייבת למנהלי גבייה מחזור ה'
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים25 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 8,200 :
נא למלא בכתב יד ברור

פרטי הנרשם
נא למלא  9ספרות

ת.ז

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית_________________________ :
טל' בעבודה_____________________ :

טל' נייד_________________________ :

דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום
 המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות.
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :

 התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

_________________

__________________

___________________

חתימת גזבר

חתימת ראש רשות

הכשרה מחייבת לגזברים
ברשות מקומית
לימודי תעודה והסמכה
מחזור כ"ד
חוזר המנהל הכללי
מספר 4/2011
כ"ב באב התשע"א  21 ,באוגוסט 2011
מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים
לפחות ,יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום
תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית) .הכשרה מחייבת (
סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה
בכירים  .תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 1/2011
לאור הביקוש מהרשויות המקומיות ומשרד הפנים ובהתאם לחוזר מנכ"ל אנו פותחים
קורס גזברים מחזור כ"ב בבית הספר הגבוה למינהל כספי לרשויות המקומיות בישראל
בשיתוף המחלקה למדעי המדינה אוניברסיטת בר-אילן ,משרד הפנים ,איגוד הגזברים.
מטרת הקורס:
הקניית ידע ומיומנות בניהול כספי של רשות מקומית בכל תחומי עיסוקו של הגזבר.
תאריך פתיחה :מאי  2018בימי רביעי בין השעות 09:00-15:30

מקום הלימוד:
ביה"ס הגבוה למינהל כספי לרשויות המקומיות –רח' אלי הורוביץ  19בית גל קומה ג'
רחובות
אוכלוסיית היעד:
גזברים מזכירים ובכירים העוסקים במערכת הכספית ברשות המקומית
)שדרוג עובד מצטיין וצעיר(
תנאי קבלה :תואר ראשון
עדיפות לעובדי הרשות
עלות למשתתף , ₪15,500 :כולל ארוחת בוקר ,צהריים וערכת לימוד
כולל דמי הרשמה בסך ₪ 300
א .נרשמים לקורס ישלמו במועד פתיחת הקורס והתחלת הלימודים.
ב .לא יהיו החזרי כספים למשתתפים שיבטלו רישום ושהחלו את לימודיהם
דמי הרשמה בסך  ₪ 300לא יוחזרו בכל מקרה.
נושאי הלימוד:
כספים
מערכות כספים ,תקצוב וגבייה ברש"מ
תהליכי זרימה ומינהל כספים
חשבונאות וביקורת ברשות המקומית
ביקורת
תקצוב ציבורי ומערכות כספיות
ניתוח דוחות כספיים
חשבונאות מוניציפאלית
רגולציה ברשויות
מודל יחסים פיננסיים
דירוגים מבנה שכר
מענקי איזון
אקטואריה
תוכנית עבודה מקושרת תקציב
מיצוי תקציבי
תוכנית הבראה

חוק ומשפט:
מבנה מערכת המשפט בישראל
דיני עבודה
שלטון מקומי-בהיבט משפטי
חוזים וחוקי עבודה
ביטוח ברש"מ
תכנון ובניה
דיני מכרזים
חיוב אישי
אכיפה וגבייה הוצאה לפועל
צווארון לבן היבטים משפטיים
נושאים משקיים וכלכליים:
מימון והשקעות ושוק ההון
יזמות עסקית
שינוי שיטת הדיווח
מערכת כספית וארגונית של הרש"מ
הפרטה
יחסי גומלין רש"מ והמערכת הבנקאית
ניהול רשות מקומית
תאגידים  -תהליכי גביה ,הגברת הגביה
בנקים
ניהול פרויקטים כלכליים
מיסוי מוניציפאלי
רשות מקומית כעסק כלכלי
עמותות ומלכ"רים
תר"ת הלכה למעשה
ארנונה
רפורמה בארנונה
מיסוי מקרקעין
נושאים כלליים:
ניהול זמן
תקשורת בין אישית
נבחרים ,ועדות הרשות

גופים נלווים
פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה
לחץ ושחיקה+ניהול מו"מ
תפיסת תפקיד הגזבר
תהליך מינהלי ברש"מ+קבלת החלטות
יחסי גומלין – משרד הפנים מחוז
מערכות מיחשוב
שיווק הרשות
תדמית
נושאים כלליים המשך
הגדרת מדיניות של רשות מקומית
כוח אדם
מבנה רשות מקומית
יחסי גומלין רשות מקומית ומשרדי ממשלה

סה"כ  400שעות לימוד
תעודות:
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר ע"י בית הספר הגבוה למינהל כספי בשיתוף עם
איגוד הגזברים ומשרד הפנים.
* בדבר פרטים נא לפנות לביה"ס הגבוה למינהל כספי.
לפרטים נוספים טל 08-9466565 08-9470066 :פקס08-9315201 :

יאירה דונסקוי
מנהלת ביה"ס הגבוה למינהל כספי

לכבוד
ביה"ס הגבוה למינהל כספי
ת.ד" 10 .בית גל " רח' אלי הורוביץ  19קומה ג'
רחובות

טופס הרשמה והתחייבות גזברים – מחזור כ"ד

 .1אבקש לצרף את שמי לרשימת המועמדים לקורס הכשרת גזבר ברשויות המקומיות.

 .2שם משפחה ______________ שם פרטי ____________ת.ז_________________ .

מקום העבודה ___________________תפקיד בעבודה_______________________

טלפון בעבודה __________________ טלפון נייד _________________________

כתובת בבית _____________________ טלפון ___________________________
דואר אלקטרוני______________________________________________________
 .3ידוע לי:
כי דמי השתתפותי עבור הקורס הם בסך ) ₪ 15,500להלן "דמי ההשתתפות"(
יש לסיים ההרשמה שבוע לפני פתיחת הקורס .את דמי ההשתתפות ניתן לשלם ב6-
תשלומים כמפורט בסעיף .9

 .4א .נרשמים לקורס ישלמו במועד פתיחת הקורס והתחלת הלימודים.
ב .לא יהיו החזרי כספים למשתתפים שיבטלו רישום ושהחלו את לימודיהם.
דמי ההרשמה בסך  ₪ 300לא יוחזרו בכל מקרה

 .5אם לא אשלם במועד את דמי ההשתתפות כולם או חלקם ,אתם רשאים ,בנוסף לזכויותיכם על
פי כל דין ולמצוי המוסכם על פי כל דין ולמצוי המוסכם המפורט מעבר לדף ,להפסיק את
השתתפותי בקורס ולתבוע ממני פיצויים על הפרת התחייבות
 .6פתיחת הלימודים מותנת במספר תלמידים מינימלי שאותו תקבע הנהלת ביה"ס וברשות ההנהלה
לדחות את מועד פתיחת הלימודים במידה ולא יהיה מספר מינימלי כנדרש ,או לבטל התחלת
הלימודים ,במידה ותעשו כן .יוחזרו לי דמי ההשתתפות במלואם למעט דמי הרשמה ,ללא פיצוי
נוסף.

 .7לפני תחילת ו/או תוך מהלך הלימודים ,רשאית הנהלת ביה"ס לשנות את ימי לימודים ו/או שעות
הלימוד ולהוסיף ולגרוע עפ"י שיקול דעת ההנהלה שעות לימוד ונושאי לימוד ,כמו-כן ,רשאית
הנהלת ביה"ס להפסיק את מהלך הקורס בכל עת ,באם מספר התלמידים יהיה קטן מהמינימום
המקובל .במקרה זה יוחזרו לי החלק היחסי מדמי ההשתתפות ,ללא פיצוי נוסף.
.8
א .להנהלת ביה"ס הזכות להחליט על קבלת התלמידים ,וזאת על סמך מבחני מיון שונים וראיון
אישי.
ב .להנהלת ביה"ס הזכות להפסיק לימודים של כל תלמיד מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות
וברמת הלימודים.
ג .לתשומת לבכם ,ביה"ס דורש  80%נוכחות בהרצאות )כולל היעדרות מסיבות מילואים ,מחלה
וכו'(

 .9פרטי התשלומים :דמי הרשמה ע"ס  ₪ 300יש לצרף לטופס התחייבות ₪ 15,200 ,ניתן לשלם
.
ב 6 -תשלומים.

 .10אנו הח"מ ____________________ מתחייבים ואחראים לקיים ההתחייבויות הכספיות
האמורות ומסכימים לאמור לעיל.

__________________
חתימת המועמד

____________________
תאריך

___________________
חתימה+חותמת הרשות
)כאשר מדובר בתשלום ע"י הרשות(

______________________
תאריך

הכשרה מחייבת לממונה גבייה
והכנסות
לימודי תעודה והסמכה -מחזור ב'
פתיחה 19 -מרץ 2018
רקע

הכנסות
הרשות

תפקיד הממונה על הגבייה וההכנסות ברשות המקומית הנו אחד התפקידים הרגישים והחשובים בממשק
בין הרשות לתושביה.
האמונים על ביצוע תפקיד ברשויות המקומיות ,נדרשים לידע מעמיק ויסודי בחוקים והפקודות המשמשים
כבסיס לפעילות הגבייה והאכיפה ,ולכלים מעשיים לצורך קבלת החלטות בטיפול בתיקי חייבים ,הן באופן
ישיר והן באמצעות חברות הגביה.
המגמה המסתמנת היא שתחום האכיפה עתיד לחזור להיות בתחום אחריותה הניהולי והביצועי של יחידת
הגבייה והאכיפה של הרשות המקומית .נוכח מגמה זו ,מתחזק הצורך להכשיר את בעלי התפקידים
הרלוונטיים ברשות המקומית.
ההכשרה נועדה לספק לבעלי תפקידים אלו:
• ידע וכלים לניהול מערך ההכנסות ברשות ,לרבות תקציבי משרדי הממשלה ,הכנסות עצמיות
הכנסות מנכסים ומקורות הכנסה נוספים.
• כלים לתכנון סרגל גבייה בהלימה למדיניות הנהלת הרשות בנושא הגבייה והאכיפה.
• הכרות מעמיקה עם הפקודות החוקים והתקנות המחייבים בנושא גבייה ואכיפה.

• כלים מעשיים לניהול האכיפה בצורה עצמאית על ידי הרשות ,ובאמצעות חברות הגבייה.
• כלים מקצועיים לתיעוד מידע רלוונטי להנהלת הרשות ,ולמחלקה המשפטית המטפלת בתיקי חייבים.

אוכלוסיית יעד:
בעלי תפקידים העוסקים בתחום :כספים ,גבייה ,אכיפה והכנסות ברשות המקומית.
גזברים ,מנהלי גבייה ,ממונה גבייה ,גובי מס ופקידי גבייה

תכנים מרכזיים:
הכנסות הרשות המקומית:
•

שומה -ארנונה וסיווג נכסי הרשות המקומית.

•

הכנסות מתקציבי השתתפות

•

קולות קוראים  :הכנסות מהיטלי גבייה
מקורות הכנסה

ניהול פרוצדורלי של תיקי גביה:
•

ניסוח הודעות חיוב על פי פקודת החוק המתאימה )מיסים או רשויות מקומיות(

•

ניהול ובקרה על שליחת הודעות דרישת תשלום לחייבים.

•

הפניית תיקים בהם הוגש ערעור ליח' המשפטית

•

מתן שירות במח' הגבייה )פרונטאלי /טלפוני /בכתב(

•

ביצוע רישום מוסדר של פעולות הגביה

•

עדכון נהלי גביה בהתאם לעדכונים וחידושים משפטיים בתחום פעילות הגביה של רשות מקומית

•

עריכת דוחות והפצתם

תאום עם גורמי אכיפה וגביה:
•

הנחיית והדרכת גורמי האכיפה בדגשים המקצועיים עליהם יש להקפיד בזמן יצירת חיוב

•

סיוע בניהול הליכים משפטיים

•

בקרה על פעילות חברת הגביה

•

הנחיית חברת הגבייה לגבי בעבודה בממשק עם יחידת הגביה של הרשות

•

הפעלת שיקול דעת בניהול מאמצי הגביה

הסדרת חובות בממשק ישיר עם החייבים
•

ביצוע פעולות עיקול צד' ג' לחייבים

•

עיקול מטלטלי החייב

•

הפעלת סנקציות כנגד החייב ככל הנדרש )צו עיכוב יציאה מהארץ ,חידוש רשיון(

•

פריסת חובות עפ"י חוקי ונהלי משרד הפנים

•

ניהול מחיקת חובות עפ"י חוקי ונהלי משרד הפנים

•

חקירת יכולת התושב לשלם את המיסים ואיתור מידע עסקי נוסף

בהכשרה ישולבו הרצאות פרונטאליות ,סדנאות ו -ההתנסות מעשית

מסגרת ההכשרה
ימי לימוד:
מועד פתיחה:
מקום הלימודים:
דרישות אקדמיות:
דרישות קדם:
רכז אקדמי:
רכז ומנהל
הקורס:

ימי חמישי ,אחת לשבוע ) 20מפגשים ,כ 160-שעות(
 22פברואר 2018
מפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
נוכחות  85%מהיקף ההכשרה ,עמידה במטלות והגשת עבודה מסכמת.
 12שנות לימוד
עו"ד מוטי בר-לב
מר דרור זקס

בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם משרד הפנים והמפעם לעומדים בדרישות הקורס.
עלות למשתתף) ₪8,200 :את השיק יש לרשום לפקודת עיריית רחובות
בדבר mafammy@walla.com
פרטים נוספים ניתן לפנות למפעם או במייל

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס הכשרה מחייבת ממונה גבייה והכנסות
פרטי הקורס
שם הקורס :הכשרה מחייבת ממונה גבייה
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים20 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 8,200 :
נא למלא בכתב יד ברור

פרטי הנרשם
נא למלא  9ספרות

ת.ז

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית___________________________ :
טל' בעבודה_____________________ :

טל' נייד____________________________ :

דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום :המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :

 התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

__________________
חתימת גזבר

________________

___________________

חתימת ראש רשות

חתימת התלמיד

פתיחה :מאי 2018

לאור הצלחת הקורס אנו פותחים מחזור חדש בחודש מרץ 2018
מטרה

קורס זה פותח עם מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים
והממונה על השכר במשרד האוצר.
מטרת הקורס לספק את השלמת הידע והמיומנות במטלות מרכזיות בעבודה היום
יומית לעוסקים בבקרה וביקורת בתחום השכר וכח האדם ברשויות המקומיות.
במסגרת הקורס יוקנו כלים לביצוע ביקורת ובקרה שוטפת בתחומי השכר וכוח
האדם ברשויות המקומיות.
הקורס משלב למידה אישית מקוונת עם מפגשים כיתתיים.
בסיום התכנית יהיו המשתתפים בעלי יכולת לתכנן וליישם הסדרה של חשבות
השכר ברשות לרבות הערכות ומוכנות לביקורת משרד האוצר והפנים.
אוכלוסיית היעד:
עובדים בעלי ותק של לפחות  3שנים ב באחד מהתפקידים הבאים שעברו בהצלחה
קורס הכשרה מחייבת לתפקידם.
 חשבי שכר גזברים מבקרים מנהלי משאבי אנושעובדים בתפקידים מקצועיים אחרים ביחידות השכר ומשאבי האנוש ברשויות
המקומיות בעלי ניסיון של  5שנים לפחות בתפקיד המקצועי ברשות המקומית
לפי המלצה של מנהלו הישיר ושעברו אחת מההכשרות המחייבות שצויינו לעיל
*למען הסר ספק יובהר כי לא מדובר בקורס בקרי שכר בהתאם לחוק)....משרד הכלכלה(

תכנית הקורס:
שלב א  -מבואות
-

הסכמי קיבוציים
תקינה
קליטת עובדים
חוזים אישיים

שלב ב – חשבות השכר לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות
 חישוב השכר לייסד תפקודי הליבה ברשויות המקומיות )נלמד באופן פרטנילכל תפקיד(
 חישוב השכר לשאר עובדי הרשות )נלמד בצורה מרוכזת ( חישוב פנסיוני מיסוישלב ג':
 תכנון ויישום תכנית הסדרה לתחום חשבות השכר ברשות ביקורת משרד הפנים ביקורת משרד האוצר אכיפה התמודדויות בסוגיות משפטיות בשכר עובדים יחסי גומלין משרד האוצר והרשות בנושא בקרה ביקורת ואכיפה יחסי גומלין משרד הפנים והרשות בנושא ביקורת ונהלים חיוב אישיסה"כ  220שעות לימוד 25 ,מפגשים שבועיים  20 +שעות למידה מקוונת
הקורס יתקיים בימי שני בשבוע בין השעות  09:00-15:30במהלך חודש מאי 2018
נוכחות :חובה  90%מהיקף הקורס

מרכז הקורס :מר שמואל נחמני
גב' ויקי אדלר
רכז ומנהל התכנית -מר דרור זקס
מרכזים מקצועיים :
גב' אתי גבאי  ,סגנית בכירה לממונה על השכר ואכיפה ,משרד האוצר
מר מוני מעתוק  ,מנהל אגף בכיר לניהול ההון אנושי  ,משרד הפנים
מטלות:
מעבר בהצלחה מבחן שלב א – מבואות וידע בסיסי
הגשת עבודה מסכמת בקורס
תעודה – בוגרי הקורס יקבלו תעודה של בקר שכר וכ"א בחתימת משרד הפנים
משרד והאוצר והמפעם.
עלות למשתתף₪10,500 :
מקום" :בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.
בדבר פרטים נוספים צור קשר 08-9466565 , 08-9470066

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס לבקרי שכר וכ"א ברשויות המקומיות
פרטי הקורס
שם הקורס :קורס לבקרי שכר וכ"א ברשויות המקומיות
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים25 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 10,500 :
נא למלא בכתב יד ברור

פרטי הנרשם
נא למלא  9ספרות

ת.ז

שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
גבר/אישה
תפקיד _____________________ :רשות מקומית_________________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד_________________________ :
דוא"ל:
_________________________________@___________________________
פרטי תשלום
המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות.
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן
697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08- :
9315201
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

_________________
חתימת גזבר

__________________
חתימת ראש רשות

___________________
חתימת תלמיד

קורס חובה להעצמה והגדלת הכנסות הרשות
פתיחה  12:מרץ  2018בימי ב' בשבוע

הכשרה מחייבת למנהלי אזורי תעשייה
לימודי תעודה והסמכה
מחזור ג'
רקע:
משרד הפנים משרד הכלכלה ואגוד התאגידים העירוניים מתכבדים להודיע בזאת על פתיחת
המחזור שני למנהלי אזורי תעשייה ברשות המקומית.
התכנית הינה שיתוף פעולה מוצלח בין שני המשרדים המובילים פעילות רבה בתחום.
משרד הפנים באמצעות מפעם מישור יהודה מקיים בין כתליו תכניות הכשרה רבות לבעלי
תפקידים ברשויות המקומיות ,בין השאר לתפקידי גזבר ,מנהל גבייה חשבי שכר ,וממונה גבייה.
המפעם צבר ניסיון וידע רב בתחום הפיננסי ברשויות המקומיות.
משרד הכלכלה והתעשייה פועל לתכנון ולפיתוח של אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית .בנוסף,
המשרד פועל לחיזוק השדרה הניהולית של אזורי תעשייה בישראל וגיבוש כלים נוספים אשר
יאפשרו מתן שירותים טובים יותר ליזמים הפועלים בשטחי אזורי התעשייה.
איגוד מנהלי החברות העירוניות בשלטון המקומי הנו שותף לפיתוח תכנית ההכשרה לאור היכרותו
עם החברות הכלכליות
כמו כן ,פועלים משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד הפנים לפיתוח ולמיסוד הפרופסיה הניהולית
והמקצועית בתחום ,על מנת לחזק ולשפר את יכולותיהן של הרשויות המקומיות לממש מלוא
הפוטנציאל של אזורי התעשייה בתחומן.

מסגרת תכנית ההכשרה לתפקיד מנהלי פארק תעשייה ברשות המקומית
משך התכנית:
מסגרת הכשרה:
 25מפגשים יומיים ) 200שעות(
מפעם מישור יהודה המתמחה בתחום הכספי
ברשויות המקומיות.

שלב א' – אקולוגיה
של אזור תעשייה
נושאים מרכזיים:

• עקרונות לתכנון אזור
תעשיה
• ממשקים :משרד
כלכלה,
דירקטוריון/ראש רשות,
אגפי רשות ,רמ"י וגפי
סמך נוספים.
•
•
•
•
•
•

דיני רשויות מקומיות
תאגיד עירוני
הסכמים
שמאות
ארנונה
גביה

מבנה הקורס
שלב ב'  -ניהול היזמות באזור
התעשייה
נושאים מרכזיים:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

צרכי יזמים ודיירים
משא ומתן
חממות טכנולוגיות
דיני תכנון ובניה
הקצאת קרקעות
תשתיות
קריאת תכניות )(GIS
הליכי רישוי
רגולציה
איכות הסביבה
גיוס עובדים
מימון וסיוע ממשלתי
networking

שלב ג' – מיומנויות ניהול
מתקדמות
נושאים מרכזיים:

• תכנון זמן
• ניהול עובדים
• ניהול אתר אינטרנט
• ניהול פיננסי – חשבונאות,
מימון.
• ניהול פרויקטים
• תכנית עסקית
• שיתוף ציבור
• ניהול אחזקת תשתיות
• אבטחת אזור התעשייה
• הצגת נושא
• תוכנות מחשב

מתודולוגיית ההדרכה:
התכנית תועבר במסגרת מפגשים שבועיים במפעם רחובות ,במסגרתם יועברו הרצאות ,פאנלים
וסיורים באזורי תעשיה נבחרים .
פרקטיקה:
במהלך הקורס יינתן דגש על הקניית כלים מקצועיים ניהוליים הרלוונטיים למנהל אזור תעשיה.
כל משתתף יתבקש לבצע מטלה הרלוונטית לאזור התעשייה בו הוא עובד )תכנון פרויקט או
תכנית עסקית לפיתוח(.

אוכלוסיית יעד :ראשי רשויות ,מנכ"לים ,מנכ"לים באיגוד התאגידים העירוניים ,מנהלי אזורי
תעשייה.
דרישות אקדמיות :נוכחות  85היקף ההכשרה ,עמידה במטלות והגשת עבודה מסכמת.
עלות הקורס ₪ 8,200 :כולל -ערכת לימוד ,ארוחת בוקר ,קפה ועוגה  ,ארוחת צהריים
ימי הלימוד  :יום שני בשבוע אחד לשבוע בין השעות  09:00-15:30החל מ 12מרץ 2018
מקום הלימוד :מפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות .

רצ"ב הגדרת תפקיד מנהל אזור תעשייה עפ"י משרד הפנים

בברכה

יגאל צרפתי
מנהל מינהל אזורי תעשייה

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066

הנדון :הכשרת מנהלי אזורי תעשייה-מחזור ג
פרטי הקורס
שם הקורס :קורס הכשרת מנהלי אזורי תעשייה ברשויות המקומיות –מחזור ג'
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים25 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 8,200 :
נא למלא בכתב יד ברור

פרטי הנרשם
נא למלא  9ספרות

ת.ז

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית_________________________ :
טל' בעבודה_____________________ :

טל' נייד_________________________ :

דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום
 המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות.
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :

 התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪
_________________
חתימת גזבר

__________________
חתימת ראש רשות

___________________

הכשרה לחשבים מלווים
לימודי תעודה והסמכה
מחזור י"ד
פתיחה – 28.11.17

ראש הרשות
חשוב למקצע אותך בעבודתך
להצלחתך

מפעם מישור יהודה וביה"ס הגבוה למינהל כספי מטעם משרד הפנים מודיע על פתיחת
מחזור י"ד של התכנית להכשרת חשבים מלווים.
התכנית פותחה מחדש לאור לקחי מחזורים קודמים ובהלימה למדריך העדכני לחשב
המלווה היוצא לאור בימים אלו.
מטרת הקורס:
הקניית כלים ניהוליים ומקצועיים לחשבים מלווים לצורך אפיון רשות המצויה בקשיים
כלכליים ,בניית תכנית עבודה ובניית תכנית הבראה והפרקטיקה המקצועית לליווי
הרשות הלכה למעשה.

ימי ושעות הלימוד:
ג' במהלך  28נובמבר  2017בין השעות 09:00-15:30
מקום הלימוד:
מפעם מישור יהודה ,ביה"ס הגבוה למינהל כספי
כתובתנו" :בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.
שעות הלימוד 200 :שעות 25 ,מפגשים חד שבועיים

אוכלוסיית היעד:
חשבים מלווים ,גזברים ,כלכלנים ,רו"ח ,עובדים במינהל הכספי ברשות.
עלות למשתתף₪ 10,000 ₪ :
כולל :ערכת לימוד ,קפה ועוגה ,סנדוויצ'ים וארוחת צהריים.

נושאי הלימוד תוכנית הלימודים
 (1תפקיד החשב המלווה – תחומי אחריות וסמכות.
 (2היערכות לקראת תחילת עבודה עם רשות מקומית בקשיים כלכליים.
 (3נהלי עבודה בתפקיד החשב המלווה.
 (4אפיון האתגרים עמן מתמודדת רשות מקומית בקשיים כלכליים.
 (5תהליך איסוף המידע ,ארגונו ועיבודו.
 (6עבודה עם מטה משרד הפנים.
 (7בניית תכנית עבודה בשיתוף עם הנהלת הרשות המקומית ופיקוח על
יישומה.
 (8בניית תכנית הבראה בשיתוף עם הנהלת הרשות המקומית ,ופיקוח על
יישומה.
 (9ניתוח מקרי בוחן ודוחות שהוגשו על ידי חשבים מלווים.
 (10מפגש שטח עם חשבים מלווים מכהנים בתפקיד.

פרקטיקה
• התכנית מדגישה את ההיבטים המעשיים בתפקיד חשב המלווה ברשות
מקומית
• חומרי עזר ללמידה נוספת יהיו זמינים למשתתפים באתר התכנית.

סגל התכנית
•
•
•
•
•

מרכז ומנהל הקורס – דרור זקס.
מרכז אקדמי – טלי וינטר
מרכז משרד הפנים -דוד בן שושן
פיתוח התוכנית  -ששי דקל ,יוסי בנישתי ,דודו כהן.
מרצים :חשבים מלווים ,כלכלנים ,משפטנים ,ואנשי המשרדים הרלוונטיים.

* בתכנית יוגשו עבודות בנושא תכנון תכנית עבודה והבראה.
בסיום הקורס תוענק תעודה של משרד הפנים ,מפעם וביה"ס הגבוה למינהל כספי

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה וביה"ס הגבוה למינהל כספי
מפעם מתמחה במינהל כספי ברשויות המקומיות

לכבוד
ביה"ס הגבוה למינהל כספי
ת.ד" 10 .בית גל " רח' אלי הורוביץ  19קומה ג'
רחובות

טופס הרשמה והתחייבות כספית חשבים מלווים  -מחזור י"ד

 .1אבקש לצרף את שמי לרשימת המועמדים לקורס הכשרת חשבים מלווים מחזור י"ד.

 .2שם משפחה ______________ שם פרטי ___________ ת.ז_________________ .

מקום העבודה ___________________תפקיד בעבודה_______________________

טלפון בעבודה __________________ טלפון נייד _________________________

כתובת בבית _____________________ טלפון ___________________________
דואר אלקטרוני_____________________________________________________:
 .3ידוע לי:
כי דמי השתתפותי עבור הקורס הם בסך ) ₪ 10,000להלן "דמי ההשתתפות"(
יש לסיים ההרשמה שבוע לפני פתיחת הקורס .את דמי ההשתתפות ניתן לשלם ב4-
תשלומים כמפורט בסעיף .9

 .4א .נרשמים לקורס ישלמו במועד פתיחת הקורס והתחלת הלימודים.
ב .לא יהיו החזרי כספים למשתתפים שיבטלו רישום ושהחלו את לימודיהם.
דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.
 .5אם לא אשלם במועד את דמי ההשתתפות כולם או חלקם ,אתם רשאים ,בנוסף לזכויותיכם על פי
כל דין ולמצוי המוסכם על פי כל דין ולמצוי המוסכם המפורט מעבר לדף ,להפסיק את השתתפותי
בקורס ולתבוע ממני פיצויים על הפרת התחייבות.

 .6פתיחת הלימודים מותנת במספר תלמידים מינימאלי שאותו תקבע הנהלת ביה"ס וברשות ההנהלה
לדחות את מועד פתיחת הלימודים במידה ולא יהיה מספר מינימאלי כנדרש ,או לבטל התחלת
הלימודים ,במידה ותעשה כן .יוחזרו לי דמי ההשתתפות במלואם למעט דמי הרשמה ,ללא פיצוי
נוסף.

 .7לפני תחילת ו/או תוך מהלך הלימודים ,רשאית הנהלת ביה"ס לשנות את ימי לימודים ו/או שעות
הלימוד ולהוסיף ולגרוע עפ"י שיקול דעת ההנהלה שעות לימוד ונושאי לימוד ,כמו-כן ,רשאית
הנהלת ביה"ס להפסיק את מהלך הקורס בכל עת ,באם מספר התלמידים יהיה קטן מהמינימום
המקובל .במקרה זה יוחזרו לי החלק היחסי מדמי ההשתתפות ,ללא פיצוי נוסף.
.8
א .להנהלת ביה"ס הזכות להחליט על קבלת התלמידים ,וזאת על סמך מבחני מיון שונים וראיון אישי.
ב .להנהלת ביה"ס הזכות להפסיק לימודים של כל תלמיד מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות
וברמת הלימודים.
ג .לתשומת לבכם ,ביה"ס דורש  80%נוכחות בהרצאות )כולל היעדרות מסיבות מילואים ,מחלה וכו'(

 .9פרטי התשלומים:
דמי הרשמה ע"ס  ₪ 300יש לצרף לטופס התחייבות  ₪ 9,700ניתן לשלם ב 4-תשלומים שווים:
סכום
מס'
2,425
.1
2,425
.2
2,425
.3
2,425
.4
 .10אנו הח"מ ____________________ מתחייבים ואחראים לקיים ההתחייבויות הכספיות
האמורות ומסכימים לאמור לעיל

__________________
חתימת המועמד

____________________
תאריך

___________________
חתימה+חותמת הרשות
)כאשר מדובר בתשלום ע"י הרשות(

______________________
תאריך

קורס מינוף כלכלי אסטרטגי של רשות
מקומית

הקדמה:
המשאב הפיננסי הוא העורק המרכזי המאפשר את פעילותם של ארגונים בכלל ,ורשויות
מקומיות בפרט.
בעולם המוניציפאלי של ימינו ,מסתמנת בבירור מגמה בה יותר ויותר רשויות מקומיות
פועלות לפיתוח עצמאותן הכלכלית ,והגדלת מקורות ההכנסה השוטפים שלהן.
ניתוח מקרי הצלחה של רשויות מקומיות מלמד ,כי רשויות אשר משכילות לתכנן תכנית
לפיתוח כלכלי אסטרטגי ,יצליחו בסבירות גבוהה למנף את עצמן פיננסית ,בהשוואה לרשויות
מקומיות אשר פועלות ללא תכנית שכזו.

מהי תכנית למינוף כלכלי אסטרטגי של רשות מקומית?
תכנית למינוף כלכלי אסטרטגי של הרשות היא תכנית שמטרתה מקסום פוטנציאל הפיתוח
העסקי ,כלכלי והנדל"ני של הרשות המקומי ,בשיתוף גופים ממשלתיים ,מוניציפאליים
ופרטיים.

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד לנבחרים ובעלי תפקידים בכירים ברשויות מקומיות:
•

ראשי רשויות מקומיות וחברי מועצה.

•

מנכ"לי רשויות מקומיות.

•

גזברי רשות מקומית.

•

מהנדסי רשות מקומית.

•

מנכ"לי חברות כלכליות ברשויות מקומיות.

•

בעלי תפקידים בכירים בארגונים הפועלים בשיתוף עם רשויות מקומיות.

מטרת התכנית:
להקנות למשתתפים את היכולת לתכנן תכנית למינוף כלכלי אסטרטגי של הרשות המקומית,
ליישמה וליצור מקורות הכנסה חדשים ברשות המקומית.

רציונל
בתחילת הקורס יחשפו המשתתפים למגוון האפשרויות בנושא פיתוח כלכלי אסטרטגי של
הרשות ,למענקים ממשלתיים המוצעים באפיקים השונים ,ולגופים במגזר הפרטי
הפועלים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות בישראל.
במהלך התכנית ירכשו המשתתפים ידע וכלים מעשיים לגיוס מימון ותכנון פרויקטים למינוף
כלכלי של הרשות.
בתום התכנית יוצגו פרויקטים נבחרים על מנת לקדם את יישומם הלכה למעשה
ברשות

תוכנית הקורס :

שלב א' – הפוטנציאל
הפיננסי של הרשות
המקומית
נושאים מרכזיים:

שלב ב' -גיבוש תכנית למינוף
כלכלי אסטרטגי של הרשות
המקומית
נושאים מרכזיים:

שלב ג' – מימוש התכנית
למינוף כלכלי אסטרטגי של
הרשות המקומית
נושאים מרכזיים:

• מרכיבי הניתוח הכלכלי של

• תכנית עסקית

• שיווק התכנית להנהלת

הרשות המקומית.

• ניהול סיכונים

הרשות

• ניתוח מקרי בוחן מוצלחים.

• תכנון ובניה

• מקורות מימון

• מענקי המשרדים

• BOT

• שיתופי פעולה עם גופי סמך

הממשלתיים בתחומי
הפיתוח השונים

• החברה הכלכלית כמנוע
צמיחה

בשלטון המקומי.
• סיור
• הצגת פרוייקטים מסכמים
ולמידת עמיתים

מתודולוגיית ההדרכה:
התכנית תועבר במפעם מישור יהודה ,במסגרת כיתת ובמפגשים שבועיים ,במסגרתם יעברו
הלומדים שיעורים ,פאנלים וליווי מנטורינג אישי של אחד מחברי סגל התכנית.
פרקטיקה:
במהלך הקורס יתכנן כל משתתף פרויקט כחלק מהתכנית האסטרטגית למינוף הרשות בה הוא
עובד.
צוות התכנית ילווה ויתמוך מקצועית בתהליך המימוש של פרויקטים שתוכננו על ידי המשתתפים
בקורס.

משך הקורס 8 :מפגשים שבועיים  64,שעות לימוד.

הגשת עבודת פרוייקט ברשות אשר אנו ננחה ונלווה בשטח.
סגל המרצים  :מהמגזר האקדמי ,העסקי והממשלתי.
מקום הלימודים  :במפעם מישור יהודה ",בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות. .
מועד פתיחה:

בימי ב' בשבוע בין השעות ..09:00-15:30

עלות למשתתף ₪ 5,500 -:כולל ערכת לימוד ,כריכים ,קפה ועוגה  ,ארוחת צהריים וליווי
בפרויקט.
מרכז הקורס-

מר דרור זקס

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה
מפעם מתמחה במינהל הכספי והכלכלי ברשות

קורס מינוף כלכלי אסטרטגי של רשות מקומית
טופס הרשמה וכתב התחייבות
פרטי
המשתתף/ת:
שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית
עלות הקורס ₪5,500
לשלוח בפקס – 08-9315201

_________________

__________________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות

__________________________
חתימת המועמד

שנת בחירות 2018 -
מחזור י'
פתיחה :יוני 2018
בשל הביקוש מהרשויות אנו פותחים מחזור נוסף.
מפעם מישור יהודה המתמחה בנושא מכרזים כתב בשנית את חוברת המכרזים
לרשויות עם הנחיות מקצועיות בדיני מכרזים אשר תיתן כלים להתמודדות עם
מכלול הפעולות הקשורות בהליכי המכרז ,החל בשלבי ההכנה ,וכן להליכי הפרסום
 ,בחינת ההצעות ,בחירת ההצעה הטובה ,ההדגש הינו בשנת בחירות.
אוכלוסיית יעד -גזבר ,מנכ"ל ,מנהלים בכירים  ) ,כולל תאגידים וחברות עירוניות(
חברי ועדת מכרזים ,מבקרים.
נושאי הלימוד-מכרזים והתקשרויות בשנת בחירות
* חובת המכרז בשלטון המקומי
* עקרונות המכרז :השפעת חוקי היסוד על דיני המכרזים
* מטרות המכרז
* מכרז וחוק ההגבלים העסקיים
* מכרזים מורכבים
* הפטור ממכרז ,עריכת מיון מוקדם.
* סוגי מכרזים  R.F.I-R.F.Pזוטא פומבי
* חוק בתי משפט לעניינים מנהליים
* חוברת מכרז ופטור מחברת מכרז ,תקנות חובת מכרזים ,העדפת תוצרת מקומית,
אזורי עדיפות לאומית וכיו"ב.
* תנאים ותנאי סף במכרזים
* הרכב ועדת מכרזים ,ניגוד עניינים ,פגמים במכרז ותיקונם ,פגמים בהצעות ,פגמים
בניהול המכרז.
* ניהול משא ומתן
* זכות עיון וחובת שמיעה ,ביטול מכרז

* מכרזי השלטון המקומי
* מכרזים פרטיים
* מכרזים בתחום העבודה בשנת בחירות
* זכות עמידה וסעדים בדיני מכרזים ,עתירות בענייני מכרזים
* פרסום המכרז ומשתתפים במכרז הבהרות/מפגש
* פתיחת המכרז
* בחינת ההצעות במכרז
* דיון הכרעה ,הודעות זכייה וסיום הליכי המכרז
* פגמים במכרזים
* התקשרויות בשנת בחירות
מרכז ויועץ אקדמי :עו"ד מוטי בר לב
משך הקורס  40 :שעות לימוד.
נוכחות :חובה  85%מהיקף הקורס.
עלות  ₪ 3,800 :כולל ערכת לימוד  ,קפה ועוגה ,ארוחת בוקר וצהריים.
מועד פתיחה יוני  2018בימי ב' בשבוע בין השעות  9:00-15:30חמישה מפגשים חד
שבועיים.
הקורס יתקיים במפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.
בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם משרד הפנים והמפעם.
בדבר פרטים נוספים יש לפנות למפעם מישור יהודה

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס מכרזים מחזור י'
פרטי הקורס
שם הקורס :מכרזים מחזור ט''
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים5 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪3,800 :

נא למלא בכתב יד ברור
פרטי הנרשם
ת.ז

נא למלא  9ספרות

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית___________________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד____________________________ :
דוא"ל___________________________@_________________________________ :
כתובת פרטית :רחוב ______________ מס' ____ ישוב ______________ מיקוד _______
השכלה_____________________________________________________________ :
פרטי תשלום
המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות ,ולשלוח בצרוף טופס ההרשמה לכתובת :עיריית
רחובות מפעם רח' בילו  2רחובות – . 76110
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

תאריך

שם הרשות

תפקיד :ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א

חתימה וחותמת הרשות

קורס חשבים בכירים
מחזור ט'

מטרת הקורס:
הקניית ידע ומיומנות בניהול כספי של רשות מקומית בכל תחומי עיסוקו של החשב.
חשבונאות והכרה עם גופי הסמך ,הגדלת הכנסות הרשות.
ראייה רוחבית לעבודת החשב.

ימי ושעות הלימוד:
בימי ג' בשבוע יוני  2018בין השעות  ,09:00-15:30נוכחות חובה  85%מהיקף הקורס.
מקום הלימוד:
מפעם מישור יהודה ,ביה"ס הגבוה למינהל כספי
כתובתנו" :בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.
שעות הלימוד 150 :שעות 19 ,מפגשים חד שבועיים

אוכלוסיית היעד:
חשבים בכירים והעוסקים במינהל הכספי.
רפרנטים באגפי הרשות

מרכז הקורס :רו"ח רינה וייסלר

עלות למשתתף₪7,200 :
כולל :ערכת לימוד ,קפה ועוגה ,סנדוויצ'ים וארוחת צהריים.

מערך תוכנית הלימודים
 (1החשבונאות ברשויות המקומיות
.1
.2
.3

.4

חשבונאות על בסיס מזומן מתוקן.
הנחיות משרד הפנים –כללי.
רישומים חשבונאיים מיוחדים-
א .דוח מית"ר -קליטה במערכת )תקציב חינוך(.
ב .דוח התחשבנות -קליטה במערכת )תקציב רווחה(.
רישומים חשבונאיים בתקציב הרגיל ,הבלתי רגיל והקרנות.

 (2חשבונות מאזניים
.1
.2
.3
.4
.5

ניהול חשבונות הבנקים )התאמות(.
ניהול חשבונות חברות האשראי.
ניהול חשבונות הגביה )חייבים(.
ניהול מערך ההלוואות.
ניהול מערך הרכש – הזמנות.

 (3התקציב הרגיל
 .1מבנה התקציב הרגיל.
 .2יסודות התקציב הרגיל.
 .3פיקוח ובקרה על התקציב הרגיל.

 (4התקציב הבלתי רגיל
 .1מבנה התקציב הבלתי רגיל.
 .2יעודו של התקציב הבלתי רגיל.
 .3מקורות המימון של התקציב הבלתי רגיל-
א .משרדי ממשלה.
ב .בנקים.
ג .עודפים ברשויות המקומיות.
ד .מפעל הפיס.
ה .תושבים.

 (5הגביה מהתושבים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

צו המיסים -ארנונה.
חוקי עזר על כל סוגיהם.
מערך הגביה ברשות המקומית.
אמצעי הגביה ברשות המקומית.
אכיפת הגביה ברשות המקומית.
ניהול חשבונות החייבים.

 (6הדיווח הכספי
 .1הוראות משרד הפנים לדיווח הכספי.
 .2הדוחות הרבעוניים.
 .3הדוח השנתי המבוקר-
א .הערכות לביקורת רואה החשבון.
ב .תיקון הליקויים.

 (7תאגידים עירוניים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מהם התאגידים העירוניים.
הצורך בתאגידים העירוניים.
דוחות כספיים של התאגידים העירוניים.
הביקורת על תאגידים העירוניים.
יחסי הגומלין עם הרשויות המקומיות.
המיסוי התאגידים העירוניים.

 (8מיסוי ברשויות המקומיות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הוראות מס הכנסה -יישום ברשויות המקומיות.
חוק מע"מ -השלכות החוק על הרשות המקומית.
חוקי ביטוח לאומי -השלכות על הרשות המקומית.
ניכויים מעובדים ומנותני שירותים.
הוצאות עודפות ומשמעותן.
ביקורת ניכויים ברשויות המקומיות.
עסקאות אקראי לעניין חוק מע"מ.

 (9שוק ההון
 .1מבנה שוק ההון בישראל.
 .2אג"ח מוניציפלי – יתרונות ,חסרונות וכדאיות.

 (10הגדלת הכנסות הרשות המקומית
 .1איתור מקורות מימון לרשות המקומית.
 .2השימוש בנכסי הרשות המקומית ליצירת מקורות הכנסה.
 .3תקציבי הפיתוח.

 (11תקשורת בינאישית
 .1מהי תקשורת בינאישית.
 .2יעילות התקשורת הבינאישית.
 .3ניהול זמן.

 (12מבנה ארגוני של הרשות המקומית
.1
.2
.3
.4

תיאור המבנה הארגוני.
בעלי תפקידים סטטוטוריים.
יחסי גומלין בין בעלי התפקידים.
תפיסת תפקיד.

 (13מיצוי תקציבי
 .1השתתפות משרדי הממשלה בתקציבי הרשות המקומית-
א .משרד החינוך.
ב .משרד הרווחה.
ג .המשרד לביטחון פנים.
ד .משרד התחבורה.
ה .משרד הדתות.
ו .המשרד לאיכות הסביבה.

 (14ביקורת ברשות המקומית
 .1דוחות ביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים.
 .2דוחות ביקורת – משרד מבקר המדינה.
 .3דוחות ביקורת – משרדי הממשלה-
א .מס הכנסה.
ב .מס ערך מוסף.
ג .המוסד לביטוח לאומי.
ד .משרד החינוך.
ה .משרד הרווחה.

 .15נושאים כלליים.
 .16מסגרת אשראי.

מרצים :כלכלנים ,רו"ח ,יועצים משפטיים מהשלטון המקומי
* יש להגיש עבודות
בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם משרד הפנים ,מפעם וביה"ס הגבוה למינהל כספי.

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה וביה"ס הגבוה למינהל כספי
מפעם מתמחה במינהל כספי ברשויות המקומיות

לכבוד
מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס חשבים בכירים
שם הקורס :חשבים בכירים
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים19 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 7,200 :

נא למלא בכתב יד ברור
פרטי הנרשם
ת.ז

נא למלא  9ספרות

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית___________________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד____________________________ :
דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום
המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות,
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

______________
חתימת גזבר

__________________

_______________

חתימת ראש רשות

חתימת תלמיד

בחסות ובפיקוח:
לשכת רואי חשבון בישראל
משרד האוצר

לימודי תעודה והסמכה
קורס ייחודי זה מתקיים במפעם מישור יהודה )רחובות(
בלעדי!!!
מחזור ז'

מפעם מישור יהודה ,משרד הפנים ,משרד האוצר ולשכת רו"ח פיתחו קורס חשבי
שכר ייחודי לרשויות המקומיות עם כל הסוגיות של השלטון המקומי והציבורי.
הקורס מומלץ ע"י האוצר ומשרד הפנים אשר שותפים לקורס זה.
הזכות לתפעל הקורס רק במפעם מישור יהודה
מטרת הקורס:
הקניית כלים והתמקצעות בתחום חשבות שכר בגופים מתוקצבים ונתמכים במדינה.
אוכלוסיית היעד:
חשבי שכר ,אנשי כ"א ,אנשי כספים ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר במגזר הציבורי.
הקורס בפיקוח וחסות לשכת רואי חשבון בישראל
פתיחה :מרץ 2018
סה"כ שעות לימוד 200 :ש'
רכז אקדמי:
עו"ד מירב בלט
נושאי הלימוד באופן כללי:
מבוא:
משרד האוצר תפקידיו ואגפיו ,החשב הכללי
משרד הפנים תפקידיו ואגפיו
תקציב המדינה :מושגי יסוד

הממונה על השכר  :מהות תפקידו .הוצאות השכר בשירות הציבורי ושירות המדינה ,דיווח
לממונה על הוצאות השכר בגופים ציבוריים
דיני מס הכנסה
הגדרת רכיבי הכנסה ,מדרגות מס ,נקודות זיכוי וסמכות הענקתן
זיכויים אישיים ,הכנסות פטורות ,מיסוי קופות גמל ,מיסוי ישראלים בחו"ל
מס שכר ומס מעסיקים ,הוצאות מוכרות ,הוצאות עודפות ,הוראות ניכוי במקור ,הליכי שומה,
שימוש בטפסים וטבלאות ,עדכוני חקיקה ופסיקה ועוד.
ביטוח לאומי
גמלאות יחסיות -מילואים ,תאונות אישיות ,ביטוח אבטלה ,ביטוח זיקנה  ,נכות מעבודה תאונות
עבודה" ,מחלת מקצוע" ,ביטוח זיקנה ,שומות ביטוח לאומי ועוד.
דיני עבודה
התקש"ר  ,משפט העבודה ובית דין לעבודה ,יחסי עובד מעביד ,הסכמים קיבוציים ,פיטורין ,דמי
הבראה ,שכר מינימום ,חוק הגנת השכר וחוקי עבודה אחרים ,עדכוני חקיקה ופסיקה ועוד.
מרכיבי שכר ציבורי
קריאת וניתוח תלושי שכר ,דרגות שכר ,חלות הדירוגים ,קביעת דרגות וקידום ,תוספות
מיוחדות ,ימי ושעות עבודה ועוד.
הפיקוח על השכר
סעיף  29לחוק ,יסודות התקציב התשמ"ה ,1985-פיקוח על השכר בשירות הציבור ,מודל לטיפול
בחריגות שכר וגמלה ,חשבי השכר כסוכני שינוי בגופים נתמכים ומתוקצבים.
סוגיות נבחרות בשלטון המקומי
שיטת הדיווח עפ"י ברנע ,נוהל חיוב אישי ,העסקה בחוזה אישי של עובדים בכירים ואחרים ,שכר
נבחרים ועוד.
ביטוח פנסיוני
מערכת הבטחת הכנסה בישראל ,פנסיה תקציבית וצוברת  ,קופות גמל ,ביטוח מנהלים קרנות
השתלמות ,קרנות פנסיה ,מעבר בין הקופות ,מענק פרישה ,חוק שירות המדינה גמלאות
ותקנותיו ,רציפות זכויות ,ניתוח אלטרנטיבות ועוד.
סוגיות נבחרות בשכר הציבורי
זכויות עובדים בהפרטה ,מדיניות השכר בסקטור הציבורי ,הליקויים בשכר הציבורי והמלצות,
סכסוכי עבודה ,שביתות ,בוררות ,גישור ,שוויון הזדמנויות בעבודה ,חוזרי ועדכוני אגף השכר
והחשכ"ל.

מחשוב מערך השכר
עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר – שימושים מתקדמים בתוכנת שכר ,הכנת תלוש
שכר ,הכנת דוחות חודשיים ושנתיים ,קשר למס"ב ,בקרת שכר ודוחות חריגים ,תכ"מ בנושאי
שכר ,ביקור בלשכת שירות להנפקת תלושי שכר.
ימי הלימוד :אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 09:00-15:30
מקום הלימודים :מפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
בימים אלה בוחן משרד הפנים לחייב את הקורס לחשבי שכר ברשויות המקומיות
נוכחות חובה  85%מהקורס
תנאי קבלה 12 :שנות לימוד
עובדים במחלקת השכר.
עלות למשתתף ₪ 8,200 :כולל ערכת לימוד ,ארוחת בוקר ,צהריים קפה ועוגה.
בסוף הקורס – בחינה הסמכה של לשכת רואי חשבון בישראל ומשרד הפנים
בסיום הקורס תתקבל תעודה של חשב שכר.

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

העתק:
מר מוני מעתוק ,מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות
גב' אתי גבאי ,משרד האוצר
רו"ח אורי מורד ,יו"ר ועדת בחינות חשבי השכר בלשכת רו"ח בישראל

את טופס הרשמה וכתב התחייבות כספית
נא לשלוח לפקס 08-9315201 :ולוודא הגעתו
לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס חשבי שכר בכירים במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
מחזור ז'
פרטי הקורס
שם הקורס :חשבי שכר בכיר במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים25 :
שעות מפגש15:30 – 09:00 :
מחיר למשתלם₪ 8,200 :
נא למלא בכתב יד ברור
פרטי הנרשם
ת.ז

נא למלא  9ספרות

גבר/אישה
שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
תפקיד _____________________ :רשות מקומית___________________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד____________________________ :
דוא"ל___________________________@_________________________________ :
פרטי תשלום
המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות.
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן 697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08-9315201 :
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

_________________
חתימת גזבר

_________________
חתימת ראש רשות

___________________
חתימת התלמיד/ה

בשיתוף הקריה אקדמית אונו

מומלץ לראשי רשויות ולדרג הבכיר – מחזור ו'

כל הסוגיות המשפטיות ברשות המקומית אשר חייבים לדעת לעבודה היום יומית
ובמיוחד בשנת בחירות.
כללי  :ביה"ס הגבוה למנהל כספי והקריה האקדמית פתחו קורס ייחודי בנושא
משפטן בשלטון המקומי והציבורי .
הקורס יעניק מבוא יסודי למשפט מדינת ישראל תוך מתן דגש לשאלות תיאורטיות
ומעשיות הנוגעות לשלטון המקומי והציבורי.
ראש רשות ,בתום הקורס החשיבה והראיה לעבודתך תהיה אחרת ומשודרגת עם
הבנות ותבונות להצלחה .
אוכלוסיות היעד :ראשי רשויות  ,מנכ"לים ,גזברים וקובעי מדיניות בכירים בשלטון
המקומי .
תנאי קבלה :בעל  12שנות לימוד.
חסות אקדמית  :הפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו  .במסגרת תוכנית
לימודים זו תעניק הקריה האקדמית הכרה לצורך קרדיטציה אקדמית ,בהתאם
וכפוף לכללי הועדה להכרה בלימודים קודמים והנחיות המל"ג
ריכוז אקדמי  :ד"ר ריבי כהן  ,קריה אקדמית אונו.

• לתשומת לבכם ,ביה"ס דורש  85%נוכחות בהרצאות )כולל היעדרות מסיבות
מילואים מחלה וכו'(
• הגשת עבודות ומבחנים.
היקף הקורס:
ההשתלמות תהיה בת כ 400 -שעות ,בימי חמישי בשבוע ,בכל מפגש יתקיימו  8שעות
אקדמיות ,שעות לימוד.09:00-15:30 :
מועד פתיחה-מאי 2018
מס' שעות
80
56
80
40
48
48
48
 400שעות לימוד
סה"כ

נושאי הלימוד
משפט חוקתי
מקורות המשפט
דיני חוזים והתקשרויות
דיני עבודה
משפט פלילי צווארון לבן
דיני נזיקין
תכנון ובניה

מיקום הקורס:
הלימודים יתקיימו בבית הספר הגבוה למינהל כספי ברחובות ובקריה האקדמית
אונו.
כתובתנו :רח' אלי הורביץ  19בנין גל )קומה ג'( רחובות
בדבר פרטים נוספים נא לפנות לבית הספר הגבוה למינהל כספי לרשויות המקומיות
בישראל טל 08-9466565 , 08-9470066 :פקס. 08-9315201 :
עלות למשתתף ,₪ 15,000 :כולל חומרי לימוד ,קפה עוגה  ,כריכים וארוחת צהריים.
בברכה
הגב' יאירה דונסקוי
מנהלת בית הספר הגבוה למינהל כספי

ד"ר ריבי כהן
דיקנית הסטודנטים
הקריה האקדמית אונו

* בית הספר למנהל כספי והקרייה האקדמית שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתוכנית הלימודים.
** הכל בהתאם לכללי המל"ג והכללים האקדמיים המקובלים בקרייה

משפטן בשלטון המקומי – מחזור ו'
טופס הרשמה וכתב התחייבות
עלות למשתתף ₪ 15,000 :

שם פרטי_______________________________ שם משפחה_____________________________

ת"ז ___________________________________

מקום עבודה_________________________תפקיד______________________________________

תואר אקדמי ____________________________ שם האוניברסיטה____________________________

טלפון בעבודה___________________________ טלפון נייד_________________________________

טלפון בבית_____________________________פקס____________________________________

חתימה ________________________

תאריך____________________________

דואר אלקטרוני___________________________________________________________________

חתימה וחותמת הרשות_______________________________________

את השיק יש לרשום לפקודת :ביה"ס הגבוה למינהל כספי לרשויות המקומיות בישראל

בית הספר הגבוה למינהל כספי ת"ד  10בית גל רח' אלי הורוביץ  19רחובות טל08-9466565 , 08-9470066:
פקס08-9315201:

תמיכה בגופים ציבורים הפועלים ברשויות המקומיות
'נוהל תמיכות' –מחזור ב'
לאור הביקוש ברשויות
רקע
רשות מקומית המבקשת להעביר חלק ממשאביה  -בכסף או בשווה כסף – לגוף
פרטי לשם תמיכה במטרות ציבוריות הנמצאות במסגרת סמכויותיה )כגון חינוך,
תרבות ,דת מדע ,אומנות ,רווחה ,בריאות וספורט( חייבת לעשות זאת בהתאם
לכללים שוויוניים ושקופים ,תוך הקפדה על טוהר המידות ובשים לב לאמות מידה
של חסכון ויעילות.
מטרת הקורס
הינה לסייע בידי בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות להכיר את
אמות המידה והכללים לפיהם עליהם לפעול בבואם לקבוע תבחינים למתן תמיכות
ולהכריע למי תינתן תמיכה ,וכן להדריכם בכל הנוגע לאפשרויות המעקב והבקרה
אחר הגופים להם ניתנה תמיכה.

משך הקורס:
 5מפגשים של  8שעות כל אחד
אוכלסיית היעד
יו"ר ועדות תמיכות; חברי הוועדות מקצועיות לעניין תמיכות; יועצים משפטיים;
גזברים; מנהלי גבייה; ונושאי תפקידים העוסקים בקביעת התבחינים למתן
תמיכות; במתן תמיכות ובמעקב אחר התמיכות שניתנו.

תוכנית הקורס
א .רקע והכרת הוראות הנוהל .סעיף 3א לחוק יסודות התקציב; האם חובה
לתת תמיכות; הרקע להתקנתו של נוהל התמיכות; נוהל תמיכות עד שנת
 ;2006התיקונים שהוכנסו בנוהל משנת  2006ואילך.
ב .דגשים מרכזיים בנוהל :תמיכה עקיפה ותמיכה ישירה; מהו מוסד ציבורי;
תאגיד עירוני; מתנ"ס; מה הן המטרות הציבוריות בהן מותר לתמוך;
אבחנה בין תמיכה במטרה ציבורית לבין תמיכה במוסד ספציפי.
ג .תבחינים למתן תמיכות; אמות המידה והעקרונות המרכזיים לקביעת
תבחינים; סקירה של פסקי דין מרכזיים שניתנו על ידי בית המשפט העליון
בסוגיה; תבחינים לדוגמא; סקירה של תבחינים שנקבעו על ידי רשויות
שונות .הליך אישור התבחינים )ועדה מקצועית ,יועמ"ש ,ועדת משנה/מליאת
מועצה(; פרסום התבחינים.
ד .הכרעה בבקשות לתמיכה – כיצד מחליטים למי לתת וכמה .מינויה של ועדת
תמיכות; תקציב תמיכות שנתי; הליך הגשת בקשה לתמיכה; תנאי סף
להגשת בקשה לתמיכה; דיון בבקשה – קריטריונים לקבלת החלטה;
התניית ההחלטה בתנאים; התנאים למתן תמיכה לשם רכישת מבנה או
שיפוצו; בקשה חוזרת לתמיכה; ועדה מקצועית -ועדת משנה -מליאת
המועצה.
ה .מעקב ובקרה אחרי גופים נתמכים .ריכוז מידע על תמיכות שניתנו; מינויו
של 'מפקח תמיכות'; מניעת כפל תמיכות; התחייבות המוסד הנתמך בעת
מתן התמיכה; התנאים שניתן להתנות בהם תמיכה; הדיווח שיש לדרוש

מהגוף הנתמך )דוחות תקופתיים(; אופן הבקרה אחר פעילות הגוף הנתמך
והשימוש שנעשה בכספי התמיכה; שינוי ,עיכוב או הפסקת תמיכה; השבת
כספים שלא נעשה בהם שימוש למטרות התמיכה ובהתאם לתנאי התמיכה.
ו .נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית )סוג ספציפי
של תמיכה(
ז .חיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות בשל מתן תמיכה שלא
כדין .בחינה של החלטות הוועדה לחיוב אישי בסוגיה.
ח .עקרונות חשבונאיים שנקבעו לגבי עמותות :גילוי דעת  ,69תקן חשבונאות
מס'  ;5דוגמא של דוח כספי.
ט .תמיכות מרכבה -הלכה למעשה עם מפעילי מרכבה.
הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 09:00-15:00
תאריך פתיחה :מאי 2018
עלות למשתתף ₪3,300 :כולל חומרי לימוד קפה רץ  +עוגה  ,כריכים וארוחת
צהריים.
מקום הלימודים :רח' אלי הורוביץ " 19בית גל" )קומה ג'( רחובות

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

טופס הרשמה וכתב התחייבות
קורס נוהל תמיכות ב'
לכבוד
עירית רחובות – מפעם
ת.ד1111 .
רחובות 76110
פרטי המשתתף/ת:
שם משפחה ושם
פרטי
/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

מס' ת"ז
) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית
המחאה ע"ס  ₪ 3,300לפקודת  :עיריית רחובות-מפעם
טופס הרשמה יש לשלוח בפקס08-9315201 :

_____________

_______________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות
____________________
חתימת המועמד

קורס "ניתוח ובקרת תיקי השקעות"
מטרת הקורס
הקורס נועד לתת כלים לבקרה ופיקוח על עבודת מנהלי התיקים של כספי
הרשות .המשתתפים יכירו את שוק ההון ואת מוצרי ההשקעה השונים וכן ייחשפו
למודל לניהול ובקרה של תיקי ההשקעות.

נושאי הקורס
 .1כלכלת ישראל
•
•
•

תקציב הממשלה והחשבונאות הלאומית.
הכרות של נתוני מאקרו כלכלה רלוונטיים לניהול השקעות.
מוסדות פיננסיים ותפקידם בניהול הכלכלה.

 .2שוק הכספים והבנקאות
•

ניהול אופטימלי שת תיק האשראי ברשות

 .3שוק ההון
•
•
•
•
•
•
•
•

מבנה שוק ההון בישראל.
הכרות עם המוצרים הנסחרים בשוק.
שוק האג"ח.
תהליך בניית תיקי השקעות.
ניהול כספי יתרות המזומנים )לפי חוזר מנכל(.
תפקיד חברי וועדת ההשקעות.
ניהול הסיכונים בתיקי ההשקעות.
מודל לניתוח בקרה ופיקוח על ניהול ההשקעות של כספי הרשות.
באמצעות מנהלי תיקים.

משך הקורס :
 40שעות לימוד ,אחת לשבוע ,בימי שלישי ,בין השעות 09:00-15:30
סה"כ חמישה מפגשים.
מועד פתיחה:
אוכלוסיית היעד :גזברים ,מנכ"לים  ,בכירים ,חברי ועדת השקעות.
מרכז קורס – מר רונן שטרית
עלות למשתתף₪ 3,500 :
כתובתנו " :בית גל " רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

טופס הרשמה וכתב התחייבות

קורס "ניתוח ובקרת תיקי השקעות"

מפעם מישור יהודה
רח' אלי הורביץ  19בית גל קומה ג'

פרטי המשתתף/ת:

שם משפחה ושם פרטי

מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות

תפקיד

טלפון בעבודה

פקס בעבודה

טלפון נייד

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת פרטית

עלות למשתתף₪ 3,500 :
לשלוח בפקס – 08-9315201

_________________

__________________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות
_____________
חתימת המועמד

קורס "בקרות וניהול סיכונים בתיקי השקעות"
מטרת הקורס
הקורס מיועד למבקרים ברשויות המקומיות ולחברי וועדת השקעות ונועד לתת
כלים לבקרה ופיקוח על עבודת מנהלי התיקים של כספי הרשות .משתתפי הקורס
יכירו את מוצרי ההשקעה השונים הנסחרים בשוק ההון וילמדו את הליך בחירת
מנהלי ההשקעות והבקרה השוטפת הנדרשת עליהם.
נושאי הקורס

 .1שוק הכספים והבנקאות
• הכרות שוק הבנקאות.
• מוסדות פיננסיים עיקרים ותפקידם.

 .2שוק ההון
• מבנה שוק ההון בישראל.
• הכרות עם המוצרים הנסחרים בשוק.
• שוק אגרות החוב בישראל.
• תהליך בניית תיקי השקעות.
• ניהול כספי יתרות המזומנים )לפי חוזר מנכל(.
 .3תהליך בחירה בקרה ופיקוח על מנהלי ההשקעות
•
•
•
•
•

הכנה למכרז לפי חוזר מנכל.
תפקידי חברי וועדת ההשקעות.
הגשת דוחות בפורמט המתאים לחוזר מנכל.
הליך הבקרה והפיקוח על עבודת בתי ההשקעות.
הכרות עם מודל בקרה וניהול סיכונים ברשויות המקומיות.

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

טופס הרשמה וכתב התחייבות
קורס בקרות וניהול סיכונים בתיקי השקעות
פרטי המשתתף/ת:
שם משפחה ושם פרטי:
מס' ת"ז ) 9ספרות(:

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

הרשות:
תפקיד:
טלפון בעבודה:
פקס בעבודה:
טלפון נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
כתובת פרטית:

_______________
_________________
חתימת ראש הרשות

חתימת גזבר

הרשות
_____________
חתימת המועמד
לשלוח בפקס – 08-9315201

הצגת נושא ומיומנויות פרזנטציה לגזברים
מטרות
 .1העשרת המשתתפים בארגז כלים לתכנון ,בנייה והובלת פרזנטציה אפקטיבית.
 .2אימון המנהלים בעמידה מול קהל והובלת פרזנטציה באופן מיטבי.

תכנים מרכזיים
יום סדנה ראשון
 .1מודל  KFDלתכנון פרזנטציה אפקטיבית – כיצד להתמקד בעיקר?
 .2פתיחה ,גוף ,סיום – כלים לפתיחה חזקה ,מבנה מרתק ומשכנע וסיום משמעותי.
 .3כלים והנחיות לשימוש אפקטיבי במצגת .Power-Point

יום סדנה שני
" .1העולם הוא במה"  -שימוש בשפת גוף ,קול ,קשר עין ו 'setting” -בעמידה מול קהל.
 .2הלהבה והנעת הקהל  -רגשות ופרזנטציה.
" .3תבליני הפרזנטציה" כלים חזותיים ,סטטיסטיקות ,אנלוגיות" ,שורה תחתונה"" ,קריאה
לפעולה".

שני ימי הסדנה ילוו בתרגולים שונים של עמידת המשתתפים מול קהל,
כולל "משימת בית" לבנייה וליטוש פרזנטציה על פי ההנחיות לשפור ביצועים במפגש השני.

עלות₪ 600 :

מומלץ לבכירי הרשויות המקומיות

הכשרת דירקטורים לחברות עירוניות ממשלתיות
ותאגידים-היבטים כלכליים וכספיים
מחזור ט"ו
רקע
שוק ההון בישראל עובר שינויים מבניים רבים בעקבות ה"מחאה החברתית",-החל מפיקוח נוקשה של
בנק ישראל רגולציה ,חוק "הריכוזיות" " ,תספורות" וכלה במעקב מתמיד אתר התנהגות בעלי שליטה .
דירקטורים/ות ונושאי משרה בכירים בחברה נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים,
הכלכלה והמשפט על-מנת לקבל החלטות ולבצע יוזמות המבוססות על מיומנויות גבוהות ושיקולים
מקצועיים ,תוך הקפדה על טוהר מידות והימנעות מניגוד עניינים.
הקורס מציג היבטים משפטיים ותיקונים של "חוק החברות החדש" ,חשיפה רחבה לשוק ההון ,התכנית
משלבת אירועים אקטואליים והתרחשויות המשפיעות על המשק ועל החברות העירוניות  ,תאגידים
עירוניים וממשלתיות שוק ההון הישראלי כהפרטה ,רגולציה כבדה " ,תספורות"  ,חוק "הריכוזיות" פירוק
מונופולים וכדומה.
מטרות הקורס
 .1פיתוח מיומנויות מקצועיות ומתן כלים מקצועיים לתפקיד הדירקטורים/ות .
 .2להכשיר מועמדים/ות לתפקידי דירקטורים/ות בחברות עירוניות ,ממשלתיות ותאגידים.
 .3להעניק למועמדים/ות "ארגז כלים " בהיבטים הכספיים וכלכליים שיסייע להם למלא את תפקידם
במקצועיות ויעילות.

קהל היעד
בכירי רשויות מקומיות  ,חברי מועצת העיר  ,מנכ"לים ,מזכירים ,גזברים,נבחרי ציבור  ,ובעלי תפקידים
שונים ברשויות המקומיות המעוניינים לפתוח הזדמנויות ולהציג את מועמדותם לדירקטוריונים בחברות
ממשלתיות  ,ציבוריות ופרטיות .
מתודולוגית הלימוד :
CASE
דינמית ,אינטראקטיבית וחוויתית  ,כוללת סימולציות דירקטוריון רבות ואקטואליות –
 STUDYSהלקוחות מעולם התוכן של עבודת הדירקטוריון בדירקטוריונים עירוניים ,ממשלתיים ותאגידים
עירוניים  ,תוך שימוש במצגות  ,POWER POINTושימוש בדוגמאות מהנעשה בפעילות דירקטורים
בארץ.

יועץ מקצועי ורכז אקדמי :מר קותי לוריא ) (M.B.A
נושאי הלימוד
תפקיד הדירקטור/ית ותחומי אחריותו :
מבנה החברה ותפקיד הדירקטור
אחריות כספים וביטוח דירקטורים
תפקידי דירקטור בחברה בני"ל
הפרטת חברות -היבטים כספיים
מודיעין עסקי וריגול תעשייתי
חקירות כלכליות
חשבונאות
שוק ההון

דינים וביקורת בחברות
חוזים והתקשרויות
דיני חברות
דיני מקרקעין וחוק תכנון הבנייה-היבטים כלכליים וכספיים
חוק האזנת סתר והגנת הפרטיות
הסכמי עבודה
מיסוי חברות
יחסי עבודה
ביקורת פנימית בחברות
חיוב אישי
רגולציה

לו"ז הקורס
משך הלימודים 60 :שעות אקדמיות )  15מפגשים בני  4שעות אקדמיות כל
מפגש( בימי ראשון בשבוע ,בין השעות  ,16:00-19:00במהלך חודש מאי .2018
במפעם מישור יהודה ,רחובות .

עלות למשתתף₪ 3,300:
את השיק יש לרשום לפקודת עיריית רחובות מפעם
כתובתנו" :בית גל :רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

קורס דירקטורים לחברות עירוניות ממשלתיות ותאגידים – מחזור ט"ו
טופס הרשמה והתחיבות

פרטי
המשתתף/ת:
שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית
עלות למשתתף ,₪ 3,300 :שיק לפקודת עיריית רחובות מפעם
לשלוח בפקס – 08-9315201
__________________
חתימת ראש הרשות
_____________
חתימת המועמד

_________________
חתימת גזבר הרשות

סוגיות משפטיות בניהול רשות מקומית
מטרה:
מטרת הקורס היא להקנות ידע משפטי רחב  -ממגוון דיסיפלינות משפטיות והנוגע
להיבטים הרבים של ניהול רשות מקומית – שיש בידו להגביר את המודעות
לעניינים המותרים והאסורים על-פי אתיקה וחוק בפרקטיקות היום-יומיות של
ניהול מוניציפלי .במסגרת הקורס התלמידים יחשפו לליבת התאוריה המשפטית -
אתיקה ,משפט ציבורי ,משפט חוקתי ,חוזים ,מקרקעין ,דיני עבודה – באמצעות
הרצאות פרונטליות ,תרגולים ,סדנאות ,והרצאות אורח ,ואמצעי הדרכה דומים,
אשר יכסו את ההיבטים התאורטיים והפרקטיים של גופי ידע אלה.
קהל יעד:
ראשי רשויות מקומיות .מנכ"לים ,גזברים ,מנכ"לי חברות כלכליות .מהנדסי עיריות
,עובדים סטטוטוריים ,פקידי מחלקות ההנדסה .מבקרים .חברי מועצה.
היקף הוראה:
 15מפגשים של  8שעות .סה"כ  120שעות הוראה.
נושאי הלימוד:
כל מפגש יתוכנן באופן מיוחד לצרכי הקורס ,כלומר ימקד את הנושאים הכלליים
התאורטיים ,בצרכים המיוחדים של משרד הפנים .על-כן ,כל מרצה המתכנן את
המפגש שלו ,יצטרך להתייעץ עם נציגת המחלקה המשפטית במשרד הפנים ,עו"ד
מרגלית בוטרמן ,ולהתאים את הנושאים והוראות החוק המיוחדות הנוגעות
לרשויות המקומיות .יחד עם זאת ,בכל המפגשים תעבור האתיקה כחוט השני ,תוך
העלאת דילמות אתיות הבאות מה"אזורים האפורים" של ניהול הרשויות
המקומיות.
* מבוא לאתיקה :מהי אתיקה? במה היא שונה מחוק?
* משפט חוקתי ,מהם כללי ההפעלה של המדינה ,מהן הסמכויות של הרשויות אל
מול השלטון המקומי

* משפט ציבורי  -סוגיות ביחסים בין שלטון מרכזי ושלטון מקומי.
* התקשרויות חוזיות – דיני חוזים ,דיני מכרזים
* תכנון ובניה – דיני מקרקעין ,סמכויות ועדות מקומיות
* עבירות צווארון לבן – טובות הנאה ,מתנות ושוחד
* נוהלי תרומות ותמיכות – תרומות למוסדות עירוניים ,תמיכות של עמותות,
תרומות למועמדים בבחירות המקומיות
* ניהול משאבי אנוש – מינוי מקורבים )נפוטיזם( ,מינוי קרובים )קרוניזם( ,המצאת
משרות פקטיביות
* סמכויות חברי המועצה – לשון החוק לשלטון מקומי ,תקנון ניהול ישובות מועצה,
חובת תיעוד כתיבת פרוטוקול
* חבות אישית – מעמדו החוקי האישי של כל אחד מבעלי התפקידים ברשות
המקומית
* יום שבו יופיעו כארבעה מרצים אורחים )ראשי מועצות ,עיתונאים ,פרקליטים,
חברי כנסת( שיספרו מניסיונם על עברות צווארון לבן ברשות..
* הצגת תוכניות למאבק בשחיתות המקומית

מסגרת ההכשרה
ימי לימוד :הקורס יתקיים ביום___ בין השעות .09:00-15:00
מועד פתיחה:
מקום הלימודים :מפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג'
רחובות.
עלות:
בדבר פרטים נוספים צור קשר 08-9466565 , 08-9470066
מרכז אקדמי :פרופ' אבנר בן זקן ,הקריה האקדמית אונו.

בברכה
____________________

______________

ריבי כהן שומרוני

יאירה דונסקוי

דיקאנית הקריה האקדמית אונו

מנהלת מפעם מישור יהודה

העתקים:
מר מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים
מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין

קורס ממונה אנרגיה ברשות המקומית
הכנת תכנית לחיסכון באנרגיה
הגדלת הכנסות הרשות
חיסכון כספי )הלכה למעשה(
משרד האנרגיה בשיתוף עם משרד הפנים ומפעם מישור יהודה פיתחו
תכנית ייחודית  -מסלול של קורס להכשרה והסמכת ממוני אנרגיה
במגזר המוניציפאלי לעובדי רשויות מקומיות על סמך סילבוס שהוגדר על
ידי משרד האנרגיה) .עפ"י החוק הרשות מחויבת לעובד ממונה אנרגיה
אשר הוסמך בקורס(.
אוכלוסיית היעד :עובדים אשר מתפעלים ומתעסקים בתחום אנרגיה ) חסכון לרשות(
הקורס יפתח ב-מאי  ,2018ימי שלישי בין השעות  09:00-15:30במפעם מישור יהודה"בית
גל"–רח' אלי הורוביץ  19רחובות.

סה"כ  80-ש' לימוד
עלות למשתתף לאחר סבסוד של משרד האנרגיה  ₪ 2,300-כולל :כריכים  ,צהריים,
קפה ועוגה וערכת לימוד

רשויות שנציגיהן יקבלו סובסידיה לקורס ,יתחייבו להצטרף לתכנית
משא"ב – מיזם משותף של משרד האנרגיה ומרכז השלטון המקומי.
מטרת המיזם הינה ,לקדם את הרשויות המקומיות במדינת ישראל לעבר
התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה.
תכנית הלימודים:
 .1משק אנרגיה בעולם ובישראל
 .2דלקים ואנרגיה חשמלית

 .3שימור אנרגיה ומערכות
 .4מערכות תרמיות
 .5מערכות תאורה פנים וחוץ
 .6אנרגיה חשמלית והספק
 .7מדידה ובקרה
 .8כדאיות כלכלית
 .9סקרי אנרגיה ותכנית משא"ב
 .10גזי חממה
 .11פרויקט שימור אנרגיה ברשויות

בדבר פרטים והרשמה לקורס נא לפנות:
מפעם מישור יהודה "בית גל" -רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
טל08-9470066-
08-9466565
פקס08-9315201 -
מיילoffice@mafammy.co.il -

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

קורס ממוני אנרגיה ברשויות המקומיות
טופס הרשמה וכתב התחייבות כספית

פרטי המשתתף/ת:
שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית

עלות הקורס ₪ 2,300-את השיק יש לרשום לפקודת עיריית רחובות
לשלוח בפקס – 9315201-08
________________

______________________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות
__________________________
חתימת המועמד

תקציב הרשות המקומית הוא המסגרת הכלכלית לפעילות הרשות המקומית .הוא משמש גם
ככלי לניהול הרשות על פי מטרות ויעדים המוגדרים מראש ,להבטחת הביצוע ולמימוש תוכניות
העבודה שלה וכן ,יש לתת דגש רב לעמידה ביעדי הגבייה השונים המופיעים בתקציב הרשות.
מקורות ההכנסה העצמית של הרשות הינם מ 3-מקורות שונים ,ההכנסות עצמיות מתושבים
ועסקים ,השתתפויות ממשלה באספקת שירותים ממלכתיים הניתנים על פי חוק )חינוך ,רווחה(
ומענקי איזון משרד הפנים לאיזון תקציב הרשות על פי נוסחת משרד הפנים .בשנים אחרונות אנו
עדים למצב בו ההסתמכות על מקורות ההכנסה העצמיות גדל באופן ניכר ביחס למקורות
ההכנסה התלויים בגורמים הממלכתיים .בהתאם לכך גובר הצורך בהגדלת הכנסות העצמיות,
מיצוי פוטנציאל החיוב והעמקת הגבייה ,הרחבת הידע וההבנה של העוסקים בתחום הכנסות
הרשות.
מטרות
הקנית ידע וכלים בסיסיים לנושאי תפקידים ברשות בתחום ניהול הכנסות.
◊
מתן סקירה מקיפה אודות כלל מקורות ההכנסה העירוניים ,תוך בחינתם
◊
מהיבטים שונים :משפטיים  ,כלכליים וארגוניים.
הכרת השיטות והכלים המסייעים להגדלת ההכנסות העצמיות.
◊
אוכלוסיית היעד :גזברים  ,מנהלים והעוסקים פרוייקטים ברשות
קווים מנחים לבניית תהליך להגדלת הכנסות עצמיות ברשויות מקומיות
 .1קביעת יעדים פיננסים של הכנסות עצמיות ע"פ מודל רשות מאוזנת
 .2פעולות לביצוע הרשות המקומית:
•
•
•
•
•
•
•

סקר נכסים
שיפור מערך הגבייה
העלאת תעריפים )במגורים לפי ממוצע בסוציו-אקונומי ,ביתר נכסים לפי ממוצעים
ביחס למדד הפריפריאליות(
עדכון חוקי עזר
בניית משקים סגורים
יוזמה כלכלית
מיצוי תקציבי

•
•
•
•
•
•

שימוש בתקנה לחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות לצמצום הפערים הכלכליים בין
הרשויות המקומיות.
צמצום הפערים בשימושי קרקע בין מועצות אזוריות מקומיות
שילוב התכנון ובניה להשגת היעדים הפיננסים.
הובלת פתרונות מערכתיים לבעיות הגבייה במגזר המיעוטים.
ועדת גבולות
חלוקת הכנסות

 .3עבודת פרויקט הלכה למעשה פרוייקט כלכלי להגדלת הכנסות הרשות .
סה"כ  40שעות לימוד.
 5מפגשים חד שבועים  8שעות.
עלות  3,500כוללת  :חומרי לימוד קפה רץ ועוגה  ,כריכים וארוחת צהריים.

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

קורס הגדלת הכנסות הרשות
טופס הרשמה וכתב התחייבות
עלות למשתתף₪ 3,500 :
פרטי
המשתתף/ת:
שם משפחה
ושם פרטי
/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

מס' ת"ז
) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון
בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת
פרטית

_______________
חתימת גזבר הרשות

_______________
חתימת ראש הרשות

_____________
חתימת המועמד

לאור ההצלחה ברשויות המקומיות ממיצוי תקציבי ממשלה
אנו פותחים מחזור נוסף במרץ.
קורס חובה

קורס פרקטיקום הלכה למעשה
מחזור ז'
פתיחה 24 :אפריל 2018

 .1משרד החינוך

)הכנת ארגז כלים להתחשבנות מול
משרדי הממשלה והתוצאה במהלך הקורס(

 .2משרד הרווחה
 .3משרד הפנים
מטרת הקורס
משרדי הממשלה ,המופקדים על מערכות החינוך הרווחה והפנים בישראל,
מסתייעים ברשויות המקומיות לביצוע ויישום חוקים עליהם הם מופקדים.
הרשויות המקומיות ,מבצעות את כל הפעולות אשר "הונחתו" עליהן לביצוע ,מבלי
כל יכולת להשפיע על ביצוען ועלותן של פעולות אלו.
שיטת ההתחשבנות הנהוגה כיום ,גורמת לכך שרשויות מקומיות יבצעו את
הפעולות ,ישלמו עבורן ורק לאחר מכן יתחשבנו עם משרדי הממשלה.
שיטה זו גורמת ,בהכרח  ,לעיוותים קשים בהפעלת השירותים של הרשויות
המקומיות ,זאת מאחר ובשיטה זו אין הבחנה מי מהרשויות יכולה/מסוגלת לעמוד
בנטל כספי כה כבד ,ולפיכך נמנעת מלתת שירותים חיוניים אלו לתושבים.
כך יוצא איפה ,כי רשויות עשירות ומבוססות "מסוגלות" "/רוצות" " /יכולות"
להעניק את השירותים הרבה מעבר לסל הנדרש על ידי משרדי הממשלה ואילו
הרשויות המקומיות המתקשות לשאת בנטל ,אינן מעניקות את מלוא השירותים
החיוניים .

בנינו דרכי התחשבנות מול משרדי הממשלה אשר עשויות להקל
ולהעניק את התקציבים המגיעים לרשויות המקומיות ,ומסיבות אלו
ואחרות  ,אינם מגיעים .
רכזנו עקרונות ההתחשבנות עם משרדי הממשלה ,בתקווה כי אלו
יסייעו לרשויות המקומיות לזכות בהשתתפות ממשלתית גדולה יותר.

אוכלוסיית יעד :
גזברים ,חשבים )רפרנטים( מנהלי חשבונות  ,עובדי גזברות וחשבות.

תוכנית הקורס
התחשבנות עם משרד החינוך:
-

ניהול מערכת החינוך ברשות – כללי
גני ילדים
בתי ספר יסודיים
חטיבת ביניים
החטיבה העליונה

התחשבנות עם משרד הרווחה:
-

ניהול מערכת הרווחה ברשות
שכר עבודה
מסגרות עירוניות
מסגרות חיצוניות
גביה מצד ג'
סמך מקצועי
מ.ת.ס
חשבים ממשרדי ממשלה

התחשבנות עם משרד הפנים:
נוהל מרכבה אשראי -מיצוי תקציבי המשרד

שעות לימוד
סה"כ  56שעות לימוד
מפגשים
סה"כ  7מפגשים  ,של  8שעות ,אחת לשבוע ,בימי שלישי ,בין השעות ,09:00-15:00
החל  24אפריל .2018
הקורס יתקיים במפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג'
רחובות.
יועצת אקדמית ורכזת הקורס – רו"ח רינה וייסלר
עלות למשתתף:
 ₪ 3,500העלות כוללת  :חומרי לימוד ,כריכים ,קפה ועוגה ,ארוחת צהריים.
נוכחות  :חובה  85%מהיקף הקורס

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

לכבוד מפעם מישור יהודה
פקס 08-9315201
טל' 08-9470066
הנדון :קורס מיצוי תקציבי הרשות מחזור ז'
פרטי הקורס
מיקום :אלי הורוביץ  19בית גל רחובות
מס' מפגשים ,7 :בין השעות 09:00-15:30
מחיר למשתלם₪3,500 :
נא למלא בכתב יד ברור
פרטי הנרשם
ת.ז

נא למלא  9ספרות

שם משפחה  ___________________ :שם פרטי_________________ :
גבר/אישה
תפקיד _____________________ :רשות מקומית_________________________ :
טל' בעבודה _____________________ :טל' נייד:
____________________________
דוא"ל:
_________________________________@___________________________
כתובת פרטית :רחוב ______________ מס' ____ ישוב ______________ מיקוד
פרטי תשלום
המחאה – מצ"ב המחאה על סך ___________ ₪
יש לכתוב את ההמחאה לפקודת עיריית רחובות ,ולשלוח בצרוף טופס ההרשמה
לכתובת :עיריית רחובות מפעם רח' בילו  2רחובות – . 76110
העברה בנקאית – מצ"ב אישור העברה בנקאית על סך ___________ ₪
פרטי ח-ן להעברה  :בנק הפועלים ) ,(12סניף אופנהיימר  10רחובות ) ,(412ח-ן
697475
יש לשלוח אישור על ביצוע ההעברה בצרוף טופס ההרשמה לפקס שמספרו08- :
9315201
התחייבות הרשות לתשלום על סך ___________ ₪

תאריך
הרשות

שם הרשות

תפקיד :ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א

חתימה וחותמת

כל גזבר חייב לדעת !
)כיו"ר ועדת השקעות(

קורס שוק ההון
מחזור ג'

מטרת הקורס
בהתאם להנחיית משרד הפנים בעניין הכללים להשקעת עודפים זמניים בשלטון המקומי,
ישמשו גזברי הרשויות המקומיות כיושבי ראש ועדות ההשקעה ברשויותיהם .בנוסף
אליהם ימונו חברי וועדות השקעה על ידי ראש הרשות המקומית .תכנית הלימודים ,כפי
שתוצג להלן ,באה להכשיר את חברי ועדות ההשקעה ברשויות המקומיות ובעלי
התפקידים הרלוונטיים בשלטון המקומי להתמודד עם האתגרים שמציב שוק ההון ,תוך
שימת דגש מיוחד למאפיינים המיוחדים של השלטון המקומי .בנוסף ,ומכיוון שמדובר
בקורס מקיף ,הקורס יהווה בסיס לקורס המשך לקראת הכנה למבחני הסמכה לניהול
השקעות ,למי שיהיה מעוניין בכך.

אוכלוסיית היעד
ראשי רשויות ,גזברים,מנכ"לים ,מבקרים ,יושבי ראש וחברי ועדות השקעה בשלטון
המקומי ,בעלי תפקידים בתחום הפיננסי בשלטון המקומי.

כישורים נדרשים
ככלל ,לא נדרשים כישורים מוקדמים לקורס זה .אולם ,מי שיבקש להמשיך לקורס
ההמשך לקראת הכנה למבחני ההסמכה ,כאמור במטרות הקורס ,נידרש לתואר ראשון
במקצועות כלכלה ו/או מנהל עסקים ו/או חשבונאות לפחות ,בהתאם להנחיות הרשות
לני"ע.

תכנית הלימודים
א.

מבואות

מושגי יסוד במקרו כלכלה
שוק ההון מהו וכיצד הוא פועל
רגולטורים עיקריים בשוק ההון ומהותם ) רשות ני"ע ,ממונה על שוק ההון ועוד (
הכרות עם הבורסות בארץ ובעולם
תפקידה של ועדת ההשקעות:
הבנה בסיסית של ניתוח כדאיות כלכלית
החשבונאות המוניציפאלית אל מול החשבונאות הפיננסית הקלאסית
ב.

הכרות עם המוצרים הפיננסיים העיקריים

פיקדונות  -הגדרה ומהות
מק"מ – הגדרה ומהות
אג"ח – בנוסף להגדרה ומהות ,יילמדו סוגי האג"ח הקיימים והמושגים הקשורים )ריבית,
תשואה ,מח"מ ,דירוג וכד'(
מניות – בנוסף להגדרה ומהות ,יילמדו המניות לסוגיהן ויוצגו היתרונות והחסרונות של
כל סוג מניות.
אופציות – בנוסף להגדרה ומהות ,יילמדו סוגי האופציות ודרכי ההשקעה בהן.
קרנות נאמנות – בנוסף להגדרה ומהות ,יילמדו סוגי קרנות הנאמנות ,סיווגי מס ,מדידת
ביצוע וכד'
תעודות סל – בנוסף להגדרה ומהות ,יילמדו סוגי תעודות הסל והשוני בניהן.
קופות גמל ,קרנות השתלמות ומוצרים פנסיוניים.
גידור סיכוני מטבע
השאלות ני"ע כתחליף להלוואות.
הסדרי חוב באג"ח.
מוצרים מורכבים
ג.

מיסוי בשוק ההון

מיסוי יחיד
מיסוי תאגיד
מיסוי אג"ח ומניות
פטורים והוראות מיוחדות
ד.

שיטות מסחר בארץ ובעולם

השוואה בין שיטות המסחר
תרגול מסחר דרך המחשב.

ה.כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים
זמניים אחרים.
ניהול המזומנים בשלטון המקומי
תפקידה של וועדת ההשקעות בשלטון המקומי
הרישום החשבונאי של תיק ההשקעות.

ה.

סוגיות מיוחדות ותרגול

בניית תיק השקעות על בסיס הגדרת צרכים ומטרות ובחירה מושכלת של מנהל השקעות.
השפעתם של תהליכים מקרו כלכליים על מבנה תיק ההשקעות.
ניצול מצבי שוק לשיפור מבנה תיק ההשקעות.
ניהול השקעות מול ניהול סיכונים.
הפסיכולוגיה של המשקיעים.
ו .במסגרת עבודת הגמר יידרשו המשתתפים לבנות תיק השקעות על בסיס הגדרות וידע
נצבר .כמו כן יידרשו לנתח את מבנה התיק ומתודולוגיית ההשקעה.
סה"כ שעות לימוד 60 -
מבנה הקורס יתבסס על שמונה מפגשים ,בין השעות 10:00-15:00
עלות למשתתף₪ 4,200 :

רכז ומנחה  :מר רונן שטרית
רכז אקדמי :רו"ח גולן זריהן

הלימודים יתקיימו בביה"ס הגבוה למינהל כספי כתובנו  :רח' אלי הורביץ  19בית גל
)קומה שלישית ( רחובות .

יאירה דונסקוי
מנהלת ביה"ס הגבוה למינהל כספי

קורס בהכרת שוק ההון
טופס הרשמה וכתב התחייבות  -מחזור ג'
עלות למשתתף₪ 4,200 :
פרטי
המשתתף/ת:
שם משפחה
ושם פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון
בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת
פרטית

_______________

_______________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות
_____________
חתימת המועמד

קורס ניהול פרוייקטים )כספיים(
הצגת הנושא :
לעתים עוסקת הרשות המקומית בניהול ובהקמת פרוייקטים  :בתחום הבינוי והתשתית
בתחומים תפעוליים כמו  :תברואה  ,גינון  ,תחזוקה  ,בתחומים חברתיים כמו  :חינוך  ,רווחה
ובתחומים חברתיים אחרים שונים .
למעשה כל אדם נחשף במהלך חייו לניהול פרויקטים הנבדלים זה מזה ברמת מורכבותם  ,משך
ביצועם  ,התקציב והמשאבים העומדים לרשתו  ,כמו לדוגמא  :בניית בית  ,הגשת עבודת גמר וכו'
ב –  50השנים האחרונות התפתחו שיטות שונות אשר תורמות לניהול מוצלח של הפרויקט החל
משלב עיצובו ותכנונו  ,דרך בקרה ותיאום במהלך הביצוע  ,וכלה בסיום מוצלח ובעמידה ביעדי
הפרויקט .

מטרת הקורס :
א .הבנת תפקיד של ניהול פרוייקטים בסביבת השלטון המקומי וסביבה העסקית .
ב .עריכת נתוני הפרויקטים משאבים ואילוצים  ,תיעוד רלבנטי  ,יעדים ומטרות הפרויקט
הדרושים לעיצוב האסטרטגיה של הפרויקט .
ג .כימות הפרמטרים של הפרויקט  ,משאבים ואילוצים  ,הן חומרים והן אנושיים – כדי
להשיג את מטרות הפרויקט .
ד .הבנת תפקיד מערך הבטחת איכות בניהול פרויקטים .
ה .לימוד ויישום הטכניקות המתאימות לניהול פרויקטים ,כולל שיווק ,פיתוח ועיצוב ,
רכש  ,ביצוע התקנה ושירות .
ו .הכרת התוכנה  , MSPROJECTהתוכנה המובילה לתכנון ובקרת פרוייקטים .

רשימת הנושאים:
 .1מבוא  :מהות הפרוייקט  ,מרכיבים עיקריים  ,שלבים ומחזור חיים  ,בעלי עניין
בפרויקט  ,השפעות ארגוניות – חברתיות – כלכליות – סביבתיות  ,גורמי ההצלחה
של פרוייקט .
 .2ניהול הידע בפרוייקט  :תהליכי ניהול הפרוייקט  ,יחסי גומלין  ,מיפוי תהליכי
ניהול הפרויקט .
 .3תכנון הפרויקט  :איפיון  ,ניתוחי עלות – זמן – תועלת של תצורה  ,הבטחת איכות
תועלת  ,ניהול התצורה .
 .4ניהול האינטגרציה בפרוייקט  :תכנון  ,ביצוע תוכנית הפרוייקט  ,ברת שינויים .
 .5ניהול תכולת הפרוייקט  :ייזום  ,תכנון התכולה  ,הגדרת ואימות  ,בקרת שינויים
בתכולה .
 .6עלות מחזור חיים  :הצורך בניתוח  , LCCאי – ודאות בניתוח  ,מרכיבי המודל ,
יישום המודל  ,הערכת עלות כוללת .
 .7המבנה הארגוני של הפרוייקט  :מבנה הארגון  ,מבנה ארגוני של הפרוייקט ,
מבנה תכולה העבודה  ,מרכזי עבודה .
 .8ניהול הזמן בפרוייקט  :הגדרת פעילויות  ,קביעת קדימויות  ,אומדן משך הפעילות
 ,רשת  , PERTתרשים  , GANTאיתור נתיב קריטי  , CPMומרווחים חופשיים
וכוללים לכל פעילות  ,בקרת לוח זמני .
 . 9ניהול משאבים לעלויות בפרוייקטים  :תכנון משאבים  ,אומדן עלויות  ,תקציב
עלויות  ,בקרת עלויות .
 .10ניהול הרכש בפרויקט  :תכנון  ,דרישות לרכש  ,דירוג ספקים  /קבלני משנה ,
הזדמנויות רכש  ,מכרזים  ,סגירת הזמנה  /חוזה רכש .
 .11ניהול האיכות בפרוייקט  :תכנון האיכות  ,הבטחת איכות

 .12ניהול התקשורת בפרוייקט  :תכנון  ,הפצת מידע  ,דיווחי ביצוע  ,סגירת מנהלית,
תיוק  /החסנת מידע .
 .13ניהול סיכונים בפרוייקט  :תכנון  ,זיהוי סיכונים  ,ניתוח איכותי  ,ניתוח כמותי ,
תכנון מענה  ,בקרת סיכונים .
 .14מערכות מעקב ובקרה  :עקרונות  ,דיווח  ,חיזוי  ,בקרה תפעולית  ,תמחירית
וחשבונאית .
אוכלוסיית היעד :מנהלים ,גזברים ,חשבים.

משך הקורס:
 5מפגשים בני  8שעות למפגש  ,סה"כ  64שעות לימוד .
כתובתנו" :בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות
מרכז הקורס :דר' ציון אביבי – מהנדס תעשיה וניהול ויועץ ארגוני .
מרצים -:מר קותי לוריא –  M.B.Aמתמחה בייזום  ,פיתוח וניהול פרויקטים ציבוריים ועסקיים
עו"ד מוטי בר לב -מנהל פרויקטים בכל הסוגיות המשפטיות ברשות .
ביבליוגרפיה  :ניהול פרויקטים – מאת שלמה גלוברזון ואבי שטוב בהוצאת צ'ריקובר
מוצאים לאור בע"מ .
עלות למשתתף  , ₪ 3,600 :כולל ארוחת בוקר צהריים קפה ועוגה  ,חומרי לימוד

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה
מנהלת ביה"ס הגבוה למינהל כספי לרשויות בישראל

טופס הרשמה וכתב התחייבות
קורס ניהול פרויקטים כספיים

פרטי המשתתף/ת:

שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז
) 9ספרות(

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית
עלות הקורס ₪ 3,600
לשלוח בפקס – 08-9315201

__________________
חתימת ראש הרשות

____________________-
חתימת גזבר הרשות

__________________________
חתימת המועמד

מטרה
משרד הפנים והמפעם המתמחה במינהל כספי פיתחו קורס לעובדי
הגבייה ברשויות בכדי להעצים ולשדרג את עבודתם ברשות .נתמקד
בנושאי הליבה ,מתן שרות וסוגיות העוסקות במינהל הכספי ובעבודתם
היום יומית.
נושאי הלימוד
 .1מתן שרות
 .2תפיסת תפקיד עובד הגבייה
 .3דוחות כספיים
 .4תקציב
 .5נכסים ושומה
 .6ארגון וניהול עבודה
 .7הגדלת הכנסות
 .8הנחות בארנונה
 .9בנקים והפקדות
 .10ביקורת
 .11ניהול פרויקטים
 .12העצמה
 .13התמודדות עם קונפליקטים בעבודה ,יחסי גומלין  ,התמודדות עם
מצבי לחץ.
 .14מבנה הרשות המקומית
 .15מערכת גבייה אינטרנטית

מרצים:
רו"ח כלכלנים  ,גזברים ,מנהלי גבייה  ,אנשי משרד הפנים
מרכזת הקורס :רו"ח רינה וייסלר
שעות לימוד 120 :ש'  15 ,מפגשים של  8שעות  ,בימי א' בשבוע.
פתיחה :מחודש דצמבר . 2016
עלות למשתתף  ₪ 5,500 :כולל ערכת לימוד  ,כריכים וארוחת
צהריים.
הגשת עבודות הכוללת פרויקט קבוצתי.
נוכחות  85%חובה.
רצ"ב תיאור תפקיד משרד הפנים.

יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

טופס הרשמה וכתב התחייבות
קורס לעובדי גבייה ברשות
וכתב התחייבות

פרטי
המשתתף/ת:
שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית
עלות הקורס ₪ 5,500
לשלוח בפקס – 08-9315201

_________________

__________________

חתימת גזבר הרשות

חתימת ראש הרשות

__________________________
חתימת המועמד

"מנהלים מועצמים-מנהלים

מעצימים" – תכנית להעצמת מנהלים ברשות

רקע
התוכנית להלן מבססת על שתי הנחות יסוד עיקריות:
 .1מנהלים מועצמים הם מנהלים מעצימים -רק מנהלים המבינים והמפנימים את
תפקידם הן כמנהלי משימות והן כמנהלי אנשים והבטוחים ומסוגלותם וביכולתם
האישית ,יהיו מסוגלים ומוכשרים להעצים את עובדיהם.
 .2תוכנית לפיתוח ולהעצמת מנהלים תהיה אפקטיבית רק אם תשלב בין תרגול בכתה
לבין יישום בשטח.
מכאן שלתוכנית המוצעת ישנם  4מרכיבים עיקריים:
 .1למידה ותרגול בכתה.
 .2הטלת משימות בכתה ,ביצוען בשטח בין המפגשים בכתה וכן דיווח ודיון עליהן במפגשי
בכיתה.
 .3חניכה והנחיה של ביצוע תוכנית יישום בשטח.

 .4הצגת תוכנית היישום והיישומים בפועל בפני המנכ"ל  ,ראשי מנהלים.

התוכנית המוצעת
שלב א' – יצירת מודעות ומחוייבות לעקרונות התוכנית ) 2שעות(
מפגש עם המנהלים שנבחרו לתוכנית ,הצגת הרעיונות ועקרונות העיקריים שלה ובחינת
המחוייבות שלהם לעקרונות אלה.

שלב ב' -תכנים עיקריים
מפגש ראשון ) 8שעות(
 .1ההבדל בין ניהול ומנהיגות.
 .2מרכיבי המנהיגות המעצימה – תרגול  +ציון
 .3משימות לביצוע בשטח:
א .שיחות תאום ציפיות עם העובדים
ב .יצירת חזון משותף עם העובדים עפ"י הכלים שניתנו.
מפגש שני ) 8שעות(
 .1הצגת ביצוע המשימות לפורם +משוב והפקת לקחים.
 .2יצירת שילוב בין שותפות עם העובדים ,לבין הטלת סמכות -תרגול  +דיון
 .3יצירת אחריות )  (ACCOUNTABILITYאצל העובדים -תרגול +דיון .
 .4משימות לביצוע בשטח:
א .יצירת שותפות עם העובדים לקידום היעדים המשותפים שהוגדרו.
ב .פיתוח מנגנונים ארגוניים ליצירת אחריויות אצל העובדים.

מפגש שלישי ) 8שעות(
 .1הצגת ביצוע המשימות לפורום +משוב והפקת לקחים.
 .2יצירת השפעה וזיקה רגשית בין אישית – תרגול  +דיון
 .3הצגת רעיונות לתוכנית ישום ארוכות טווח להעצמת מנהלים ועובדים
 .4חלוקת ל 4-קבוצות לצורך הנחיה מעשית בשטח לבניית תוכניות יישום.

מפגש רביעי )  2שעות  4 Xקבוצות (
מפגש בשטח עם כל אחת מארבעת הקבוצות לצורך הנחיה מעשית לבניה וביצוע תוכניות
היישום
מפגש חמישי ) 8שעות(
 .1הצגת תוכניות היישום והיישום בפועל של השלבים הראשונים.
 .2הכנה להצגה אפקטיבית של תוכניות היישום למנכ"ל  ,ראשי המנהלים .
מפגש שישי ) 4שעות(
 .1הצגת תוכניות היישום והביצוע בפועל בפני המנכ"ל ,ראשי המנהלים ומנהלת המפעם.
 .2דיון ,הפקת לקחים והנחיות להמשך.

שיטה
תוכנית המשלבת למידה באמצעות סרטים ,סימולציות  ,למידת עמיתים ,הפקות לקחים
וכן תרגול ויישום מעשי בכתה ובשטח.
 25מנהלים בקבוצה
מנהל ומנחה התוכנית – מר גדי אמיר

צור עימי קשר בבקשה להמשך.

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

מחזור 16 -
פתיחה במהלך חודש מאי 2018
מטרת הקורס:
הקורס נועד להקנות למנהלות לשכת גזבר ברשויות מיומנויות וידע בתחומי הניהול וידע כללי במינהל
הכספי בתחום עיסוקו של הגזבר.
כידוע מנהלת הלשכה הינה יד ימינו של הגזבר.
שיטת הלימוד:
הרצאות ,דיונים ,תרגילי בית ,ניתוחי אירועים ,משחקי תפקידים וסרטים מקצועיים בנושאים הנלמדים.
במסגרת הקורס ייערך אירוע רב-תחומי המשלב את כל הנושאים הנלמדים.
משך הקורס 200 :שעות לימוד בימי שני בין השעות .9:00-15:30
הקורס יתקיים במפעם מישור יהודה "בית גל" רח' אלי הורוביץ  19קומה ג' רחובות.
תעודת גמר:
בתום הלימוד ,כל לומדת שתענה על הדרישות הבאות תקבל תעודת גמר מטעם משרד הפנים וכן גיליון
ציונים ובו פירוט הנושאים ,השעות וההישגים.
• השתתפות  85%מההרצאות חובה.
• הגשת כל התרגילים ועבודות הבית וקבלת ציון עובר ) (60לפחות.
• הכנת אירוע רב-תחומי

עלות למשתתף ₪ 7,200 :כולל :כריכים וארוחת צהריים

תוכנית הקורס:

מנהלת לשכת גזבר –נושאים מקצועיים
תקציב רשות מקומית
ניתוח דוחות כספיים
תוכנית הבראה רב תחומית.

מבנה של רשות מקומית
שלטון מקומי
תוכנית עבודה /ארגון ותכנון
ניהול משרד הגזבר
תוכנית עבודה מקושרת תקציב
ניהול פרויקטים
שוק ההון
קבלת החלטות
מיצוי תקציבי
מכרזים
ניהול פרויקטים כספיים
הפרטה ברשות מקומית
הפרטה
דיני עבודה
יחסי גומלין משרד הפנים רשות מקומית
תקציב הרשות המקומית
קביעת יעדים ומטרות
עקרונות התקשורת הבין-אישית ודרכים לשיפור המיומנות ביחסי אנוש
טכניקות להפעלה אפקטיבית של צוות המשרד
תדמית.
סגל המרצים הינו מתחום האקדמיה והעשייה כאחד.

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

טופס הרשמה וכתב התחייבות
לקורס מנהלות לשכת גזבר
מחזור 16
ההרשמה הינה מחייבת
ביטולים שבועיים מראש בצרוף מכתב הסבר.

פרטי המשתתף/ת:
שם משפחה ושם פרטי
/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

מס' ת"ז ) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת פרטית
עלות למשתתף₪ 7,200 :
לשלוח בפקס – 08-9315201

__________________
חתימת ראש הרשות
_____________
חתימת המועמד

_________________
חתימת גזבר הרשות

קורסי מחשבים
עובד מועצם רשות ותושבים מועצמים
שלום רב,
מצ"ב קורסי מחשבים לעובדי הרשות.
חשיבה אחרת וראייה בגדול .
הלימודים יתקיימו במפעם מישור יהודה,
כתובתנו :אלי הורוביץ ) 19בית גל( רחובות
)ניתן לקיים קורס רשותי(

נשמח לעמוד לשרותכם

בברכה
יאירה דונסקוי
מנהלת מפעם מישור יהודה

קורסי מחשבים
מצגות ) 15שעות( -.כיצד להציג מצגת
יצירת מצגות באמצעות כלי מצגות משוכללים  . EMAZE,PREZiהעתיד של המצגות
כבר כאן .הנפשות העברת מסרים ,תמונות סרטונים ,מצגת לפרויקט.
הקורס הינו  4מפגשים בימי שלישי  ,בין השעות  ,12:00-15:30עלות למשתתף
 ₪ 1,000העלות כוללת ערכת לימוד וכיבוד.

קורס אקסל בסיסי גליון כספי –  40ש' לימוד
היכרות עם תוכנת האקסל מבנה הגיליון ,והחוברת ,כתיבה והפקת דוחות,
העברת נתונים ,יצירת תרשימים ,הקלדה ,הפקת נוסחאות ותרשימים.
כל אחד צריך לדעת לעבודתו ברשות.
הקורס הינו  10מפגשים בימי שלישי  ,בין השעות  ,12:00-15:30עלות
למשתתף  ₪ 2,100העלות כוללת ערכת לימוד וכיבוד.

קורס אקסל מתקדמים –  30ש' לימוד
קורס אקסל המיועד למשתמשים ותיקים ולאוכלוסיות ייעודיות ,ניתוח סטטיסטי,
סיכומי ביניים ,חתירה למטרה ,hlookup ,Vlookup,נוסחאות מתקדמות ,טבלת
ציר וכל תחום לימוד רצוי.
הקורס הינו  7מפגשים בימי שני ,בין השעות  ,12:00-15:30עלות למשתתף
 ₪1,700העלות כוללת ערכת לימוד וכיבוד.

קידום הרשות )העסק( במינהל הכספי באינטרנט –  30ש'
לימוד
העולם הווירטואלי הפך בשנים האחרונות לזירת המכירות ה"-אמיתית" .בנקודה
זו צריכים עסקים לקבל החלטה אסטרטגית האם הם בפנים או בחוץ -ואתם???
רשות מקומית מנוהלת ומשווקת דרך האינטרנט.
אתרי מכירות  ,AMAZON ,EBAYאתרי יצרנים  ,רכישה בטוחה ,דוגמאות וכמויות
מושגי יסוד ,מיסוי ומכס ,חוקיות תשלום ,אבטחה גבייה.
הקורס הינו  7מפגשים בימי רביעי  ,בין השעות  ,12:00-15:30עלות למשתתף
 ₪ 1,600העלות כוללת ערכת לימוד וכיבוד.

קורס עיצוב גרפי ובנית אתרים –  40ש' לימוד
גרפיקה ממוחשבת מהווה בסיס חיוני לעיצוב  ,עימוד והפקת פרסומים לעולם
המודפס ולתחום הדיגיטלי .הקורס מקנה יכולת לשיפור ושדרוג הקשר עם התושב
באמצעות הפקת פרסומים מודפסים והקמת אתר אינפורמטיבי
הקורס הינו  10מפגשים בימי רביעי  ,בין השעות  ,12:00-15:30עלות למשתתף
 ₪ 2,200העלות כוללת ערכת לימוד וכיבוד.

טופס הרשמה וכתב התחייבות
קורסי מחשב

פרטי המשתתף/ת:

שם משפחה ושם
פרטי
מס' ת"ז

/__/__/__/__/__/__/__/__/__ /

) 9ספרות(
הרשות
תפקיד
טלפון בעבודה
פקס בעבודה
טלפון נייד
כתובת דואר
אלקטרוני
כתובת פרטית

לשלוח בפקס – 08-9315201

__________________

_________________

חתימת ראש הרשות

חתימת גזבר הרשות

__________________________
חתימת המועמד

